
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,290,978 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,102,540 บาท
งบบุคลากร รวม 6,476,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   514,080    บาท     
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
5)  ประเภทประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน     
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  20
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,728,000  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 864,000
  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,732,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,682,720 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน  9  อัตรา  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนซึงดํารงตําแหน่งต่างๆ  ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) นักจัดการงานทัวไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  ตําแหน่ง
(8) เจ้าพนักงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย จํานวน  1  ตําแหน่ง
(9) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ  14,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  168,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  
10) คําสังองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว เรือง ให้พนักงานส่วน
ตําบลสายงานผู้บริหารได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน 

(สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่วไป  7  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  756,000  บาท  ดังนี
(1) คนงานทัวไป  จํานวน 2   ตําแหน่ง
(2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
(3) คนสวน จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลง
วันที 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)  ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 84,000  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี
(1) คนงานทัวไป  จํานวน 2   ตําแหน่ง
(2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
(3) คนสวน จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2558 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คระกรรมการตรวจการจ้างหรือ
ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตาม
อัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าพืนทีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว๊ปไซต์ อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว๊ปไซต์ อบต.ท่าลาดขาว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  11  หน้า 30)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการศาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการศาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 2)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 

ค่าใช้จ่ายในการระวางทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระวางทีดินสาธารณประโยชน์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  9  หน้า 30)
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ค่าเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
และหรือสมาชิกสภาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมารเพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน   
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  7  หน้า 30)

โครงการปรับปรุงบ่อทิงขยะ ตําบลท่าลาดขาว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงบ่อทิงขยะ ตําบลท่า
ลาดขาวโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์    ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการรวมกลุ่มพืนทีในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2  หน้า 20) 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. ท่าลาดขาว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบ
ต. ท่าลาดขาว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุการ
เกษตร เช่น หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ยสารเคมีป้องกันและกําจัดสัตรูพืชและ
สัตว์  และอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการ
ในการดําเนินโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ลําดับที 2 หน้า 13)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวบึงพระ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ แหล่งท่องเทียวบึงพระ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมา
ต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ย
สารเคมีป้องกันและกําจัดสัตรูพืชและสัตว์  และอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการในการดําเนินโครงการ  ตามพระ
ราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ลําดับที 1 หน้า 19)
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน 
พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
(สํานักปลัดเทศบาล)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  29)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนําร้อน กระติดนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 94,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 20,000 บาท
จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 4 ตู้ๆละ 5,000 บาท
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1 หน้าที 1  )
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ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท
จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
สูบนํา ได้1,130 ลิตรต่อนาที
 (1) เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโขง่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
 (3) สูบนํา ได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
 (4) ส่งนํา ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
 (5) อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งานได้   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที  2  )
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 10,000 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 4 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564    ลําดับที  4  หน้า  1
 

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท
จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิว ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000
 รอบต่อนาทีตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
 - ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลือยขันตํา
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564    เพิมเติมฉบับที 2)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  9 หน้า 2)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2)
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีน่าเชือถือทําการประเมินความพึงพอใจ
เกียวกับการให้บริการของ อบต. ประจําปี 2562

จํานวน 25,000 บาท

(2) ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีน่าเชือถือทําการประเมินความ
พึงพอใจเกียวกับการให้บริการของ อบต. ประจําปี 2562
จํานวน  25,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าลาดขาว  โดยจ่ายเป็นค่าจ่าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เป็นหน่วยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนทีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 11,000 บาท

เพืออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที  2  )
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,756,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,240,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,068,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินจํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน ซึงดํารงตําแหน่ง
ต่างๆ ดังนี  ดังนี
1.1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  
1.2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
1.3)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1.4)  เจ้าพนักงานพัสดุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที 18
 เมษายน 2559 เรือง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในระบบแท่ง
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลง
วันที 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)  ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
 (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํา  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบัที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2558 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 516,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ  และหนัง
สือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 2  
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 

โครงการจัดซือถังรองรับขยะ จํานวน 20,000 บาท
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที 2)พ.ศ. 2560 
2) ประกาสกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศง 2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 306 ลงวันที 31 มกราคม 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.5/ว 629 ลง
วันที 7 มีนาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ( ลําดับที  1   หน้า 20 )
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 0107 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 1795 ลงวัน
ที 6 กันยายน 2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ( ลําดับที  6   หน้า 29 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:19:40 หน้า : 37/106



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:19:40 หน้า : 38/106



ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังจุดตรวจมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดตังจุดตรวจมาตรการความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาล  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล
สงกรานต์  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว  เป็น
ต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที  3  หน้า  23) 

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:19:40 หน้า : 39/106



โครงการเพือรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ทังในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเอง
หรืออุดหนุนหน่วยงานทีเกียวข้องในลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เรือง  การขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  1  หน้า 23 )

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.ก่อให้เกิดความเสีย
หาย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจัดทําโครงการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.ก่อให้
เกิดความเสียหาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 03134/ว1400 ลงวันที 12 พฤาภา
คม 2537
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว1033 ลงวันที 16
 มีนาคม 2554
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  2  หน้า 23)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  5  หน้า 23)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,429,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,040,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,040,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนโดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  324,000  บาท  ดังนี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลง
วันที 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)  ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)
(กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 36,000  โดยจ่าย
ให้กับพนักงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2558 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คระกรรมการตรวจการจ้างหรือ
ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนําร้อน กระติดนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 3,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมติดผนัง จํานวน 3,300 บาท
จัดซือผัดลมติดผนัง แบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิว (400 มม.)ราคา
เครืองละ 1,100 บาท จํานวน 3 เครือง 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก. 934-2533
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง
ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,910,158 บาท
งบดําเนินงาน รวม 894,158 บาท
ค่าใช้สอย รวม 327,460 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีประชุม  ค่าใช้จ่ายในการประชุม   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์   ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที 20  หน้า 27)

โครงการผลิตสือการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าลาดขาว

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสือการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 2  )
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โครงการรักการอ่าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักการอ่าน เช่น ค่าจัดซือหนังสือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที19 หน้า 27  )

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าลาดขาว

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเจริญ
วัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติด
ตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 2)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 24,860 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 22 คน  ดังนี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 22 คน  เป็น
เงิน 4,400  บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 22 คน   เป็น
เงิน 4,400  บาท
3) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 22
 คน   เป็นเงิน 6,600  บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 22
 คน   เป็นเงิน 9,460  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม ฉบับที 2 ) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว

จํานวน 61,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน  36  คน  เป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  61,200  บาท  ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า 25)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว

จํานวน 176,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวัท่าลาดขาว  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามือ
ละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  36
  คน  เป็นเงิน  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  14  หน้า 26)

โครงการหนูน้อยฟันสวย จํานวน 10,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยฟันสวย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่าง ค่านําดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมแผน ฉบับที 2  )
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ค่าวัสดุ รวม 566,698 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 556,698 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 3 แห่ง และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาด
ขาว (ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)  จํานวน 260 วันอัตราคน
ละ 7.37 บาท ดังนี
1. โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 94  คน เป็น
เงิน 180,122.80  บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  9  หน้า 26)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 63 คน เป็น
เงิน 120,720.60  บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  10  หน้า 26)
3. โรงเรียนบ้านบึงพระ นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 97  คน เป็น
เงิน 185,871.40  บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  8  หน้า 25)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาดขาว เด็กปฐมวัยอายุ 2 – 5
 ปี จํานวน 36 คน เป็นเงิน 68,983.20 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  7  หน้า 25)
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยาและการแพทย์ ในการรักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบืองต้น  สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาดขาว ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,016,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 3 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)  จํานวน 200 วัน
อัตรามือละ 20 บาทต่อคน ดังนี
1. โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน  94
 คน เป็นเงิน 376,000  บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  12  หน้า 26)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 63
 คน เป็นเงิน 252,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  13  หน้า 26)
3. โรงเรียนบ้านบึงพระ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 97
 คน เป็นเงิน 388,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  12  หน้า 26)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 503,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมา
สํารวจ ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ   ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชือและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
ทีต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิมเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที 22 สิงหาคม 2560 เรือง การควบคุมและป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 เรือง ขอเน้นยําแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนําโรค 
9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ว 0120 ลง
วันที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 2  )
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน(จังหวัดสะอาด) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะทีต้นทาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการรวมกลุ่มพืนทีในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 

โครงการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในครงการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และ
แก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน เช่น รณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศง 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคืก
รปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2 หน้าที 24) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้
เลือดออก เช่น  ทรายอะเบท  วัคซีน  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายา
ต่างๆ นํามัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชือและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
ทีต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิมเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที 22 สิงหาคม 2560 เรือง การควบคุมและป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 เรือง ขอเน้นยําแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนําโรค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  3  หน้า  24)

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคฉีหนูและโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคฉีหนูและโรค
ติดต่ออืนๆ เช่น จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชือและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
ทีต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิมเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที 22 สิงหาคม 2560 เรือง การควบคุมและป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 เรือง ขอเน้นยําแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนําโรค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  3  หน้า  24)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศง 2541
 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2543

(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   เพิมเติม ฉบับที 2)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
 2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
 3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
 หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชือโรค หรือ การป้องกันกําจัดแมลง ซึงเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ลําดับที 11 หน้าที 2)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:19:40 หน้า : 64/106



งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 11 หมู่
บ้านเพือจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข เช่น 1
. โครงการส่งเสริมกิจกรรม To be Number one 2. โครงการสตรีใส่ใจ
ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม 3. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 2  )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตําบลท่าลาดขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คน
พิการ ภายในตําบลท่าลาดขาว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1
  หน้า  21)                    

โครงการสร้างบ้านคนจนตําบลท่าลาดขาว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสร้างบ้านคนจนตําบลท่าลาด
ขาว  เพือก่อสร้าง/ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนมีผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสในเขตตําบลท่าลาดขาว  ทีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ได้รับความ
เดือดร้อน ให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึน   ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง  พ.ศ. 2552   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.4/ว 4564  ลง
วันที  29  ธันวาคม  2549   เรือง  การดําเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา”
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0891.4/ว  422   ลง
วันที  5  กุมภาพันธ์ 2550  เรือง  ซักซ้อมการดําเนินงาน “โครงการบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา”
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2206  ลงวันที 13
 กรกฎาคม  2552  เรือง  ซักซ้อมการดําเนินงานบ้านท้องถินไทย “
โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  3  หน้า  21)   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,935,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,960 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  6
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,770,840 บาท  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  6  อัตรา  เป็นเงิน  50,880
  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) นายช่างโยธา            จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3)  นายช่างไฟฟ้า          จํานวน  1  ตําแหน่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
(กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  2  อัตรา  และเงินปรับปรุงค่า
จ้าง จํานวน  12  เดือน    โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา  ดังนี
(1) พนักงานสูบนํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลือนขันค่าจ้างลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2544
3)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ
. 2537
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัว
ไป  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลง
วันที 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)  ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 6)
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป   1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน 12,000  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2558 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 996,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คระกรรมการตรวจการจ้างหรือ
ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 2) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 390,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 680,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกแบบเกษตร(อีแต๋น) แบบยกเทท้ายพร้อมติดตังเครนกระเช้า จํานวน 655,000 บาท
จัดซือรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) แบบยกเทท้ายพร้อมติดตังเครนกระเช้า
เครืองยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ (นาด 15.5 แรงม้า)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที  2  )
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม(เหล็ก) จํานวน 15,000 บาท
จัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม(เหล็ก)
รายละเอียดประกอบด้วย
        
1)  แบบหล่อคอนกรีต  ขนาด 15 x 15 x 15  ซม.  จํานวน  3  ลูก
2)  ทําด้วยเหล็กหล่อ  ด้านในใสเรียบ  มีความหนา  
10  มิลลิเมตร
3)  สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท  ปราศจากช่อง
โหว่  โดยใช้น็อตยึดขัน
4)  เหล็กกระทุ้งเหลียม  จํานวน  1  อัน

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที  2  )
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จัดดซือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 10,000 บาท
จัดซือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) 
โดยวิธีหาค่าการยุบตัว รายละเอียดทางเทคนิค
-แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทําด้วย
สแตนเลส
เส้นผ่าศูนย์กลางทีฐาน 8 นิว เส้นผ่าศูนย์บนยอด 4 นิว สูง 12 นิว 1 อัน
-เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน
-ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5X17.5 นิว ทําจากสแตนเลส 1
 แผ่น
-ทีตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน
-แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน
-เกรียงสําหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที  2  )
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง 
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 2  )

งานไฟฟ้าถนน รวม 420,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพือ ขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ทุ่งหนองตลาด หมู่ 8 บ้านบึงไทย

จํานวน 140,000 บาท

 เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เพือ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ทุ่งหนอง
ตลาด หมู่ 8 บ้านบึงไทย)
(แผนพัฒฯาท้องถินสีปี พ.ศง 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพือ ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 บ้านโคกกระสังข์

จํานวน 140,000 บาท

เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เพือ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 บ้านโคกกระสังข์
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพือ ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 บ้านบึงพระ

จํานวน 140,000 บาท

เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เพือ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 บ้านบึงพระ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล จํานวน 25,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน เพือจัดประชุมประชาคมท้องถิน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรม
การ  คณะทํางานต่างๆ เกียวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  เพือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถินและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559  เรือง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที 19 มกราคม 2561  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
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(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที 7  หน้าที 22) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ/กิจกรรมงานรัฐพิธีหรือร่วมงานรัฐพิธีทีหน่วยงานอืนจัดขึน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2  หน้า  17)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชือ
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพือเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้
จ่ายอืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริวขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจค
เตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ทีจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1 หน้า 28) 
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชือ
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพือเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้
จ่ายอืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริวขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจค
เตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ทีจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 4 หน้า 28) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฉลองสมโภชอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า รวม
ถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง  การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 8 หน้า 18)        
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอย
กระทง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรอง
ผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 3  หน้า 17)
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โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันสําคัญของชาติโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที   ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแส
ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
งาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 5  หน้า 17)  

โครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้
ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  รวมถึงค่า
ติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1  หน้า 17)  
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา  รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 4 หน้า 17)        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,492,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,492,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,492,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการงานวางท่อระบายนํา คสล. พร้อบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิวจราจร 
บ้านบึงพระ หมู่ 5

จํานวน 184,000 บาท

งานวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 ม.ความยาวเฉลีย 104.00 ม
.พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิวจรจาจร ซ.พุทธรักษา 5     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 2 )
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โครงการงานวางท่อระบายนํา คสล. พร้อบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิวจราจร 
บ้านบึงพระ หมู่ 7

จํานวน 117,000 บาท

งานวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 ม.ความยาวเฉลีย 70.00 ม.พร้อม
บ่อพัก  พร้อมคืน/ขยายผิวจราจร บริเวณหน้าบ้าน นางเคลือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )          
          

โครงการงานวางท่อระบายนํา คสล. พร้อบ่อพัก ไม่มีคืน/ขยายผิวจราจร 
บ้านบึงพระ หมู่ 9

จํานวน 218,000 บาท

งานวางท่อระบายนํา คสล. (สายหลัก) ขนาด 0.40 ม.ความยาว
เฉลีย 130.00 ม. พร้อมบ่อพัก  ไม่มีคืน / ขยายผิวจราจร      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )
โครงการงานวางท่อระบายนํา คสล. พร้อบ่อพัก ไม่มีคืน/ขยายผิวจราจร 
บ้านหนองแปลน หมู่ 11

จํานวน 280,000 บาท

งานวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 ม.ความยาวเฉลีย 203.00 ม
. พร้อมบ่อพัก ไม่มีขยายผิว/คืนผิวจราจร จากบ้านนายไกสร      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )
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โครงการงานวางท่อระบายนํา คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิวจราจร 
บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1

จํานวน 67,000 บาท

งานวางท่อระบายนํา คสล.  หน้าบ้านลุงงัด ขนาด 0.40 ม. ความยาว
เฉลีย 40.00 ม. พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิวจราจร          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพระ หมู่ 10 จํานวน 200,000 บาท
งานปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน         
ความกว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาวเฉลีย 100.00 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.         
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )
         

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายนํา 
พร้อมบ่อพักนําปากทาง บ้านท่าลาดขาว หมู่ 2

จํานวน 119,000 บาท

งานปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลีย 3.00 ม. ยาว
เฉลีย 58.50 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 175.50 ตร
.ม.  
พร้อมงานวางท่อระบายนํา คสล.ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ปาก
ทาง บริเวณทางเข้าบ้านนายชวน ม่วงกระโทก             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก  บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 จํานวน 190,000 บาท
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ความกว้างเฉลีย 3.00 ม. ยาวเฉลีย 650.00 ม
. หนาเฉลีย 0.10 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,950 .00 ตร.ม. จากฝายท่า
ลาดขาว ถึงนานายเฉลิม ปราดกระโทก    
         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 2)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1 จํานวน 117,000 บาท
งานปรับปรุงผิวจราจร หินคลุก คลองวังนาก ความกว้างเฉลีย 3.00 ม
. ยาวเฉลีย 400.00 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 1200.00 ตร.ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 )         
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลือนหมู่บ้านชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าอาหารว่างและนําดืม  ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการ
จัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1 หน้า 15) 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการกลุ่มเกษตร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าอาหารว่างและนําดืม  ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการ
จัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 3 หน้า 15) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครืองดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน"   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ 2) 
โครงการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคุ้มครองดูแลและบํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอืนๆทีเกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการ
เกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 3  หน้า 20) 
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โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2  หน้า 20) 

โครงการปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าปลูกป่าปล่อยปลาใน
บึงพระ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าพันธุ์ปลา ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1 หน้า 20) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  (เช่น  มิเตอร์นํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกัน
สวะ ค่าคลอรีน สารส้ม ฯลฯ  เป็นต้น)  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
(กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบของ อบ
ต.ท่าลาดขาว 
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,742,260 บาท
งบกลาง รวม 7,742,260 บาท
งบกลาง รวม 7,742,260 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่าย เพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
(สํานักงานปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,275,260 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  22)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  22)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 2)
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สํารองจ่าย จํานวน 106,640 บาท
- เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน  และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560   เรือง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561     
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 71,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  24)  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 143,360 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
(สํานักงานปลัด)
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