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องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,115,747 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,435,440 บาท

งบบุคลากร รวม 6,757,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   514,080
    บาท     
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:52 หน้า : 5/160



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  20
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,728,000  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 864,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,013,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,963,220 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    
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- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน  9
  อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
(7) นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  ตําแหนง
(8) เจ้าพนักงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย จํานวน  1
  ตําแหนง 
(9) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  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 และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
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6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  
10) คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เรื่อง ให้พนักงาน
สวนตําบลสายงานผู้บริหารได้รับเงินประจําตําแหนงและคาตอบ
แทนรายเดือน 
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทวไป  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  756,000  บาท  ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป  จํานวน 2   ตําแหนง
(2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง  
(3) คนสวน จํานวน  1  ตําแหนง
(4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 84,000  โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป  จํานวน 2   ตําแหนง
(2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง  
(3) คนสวน จํานวน  1  ตําแหนง
(4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,580,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คระกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(สํานักงานปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
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โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจายได้ในภายในวงเงิน
งบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามคาใช้
จายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้
หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง มา
ประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยูในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ให้
เบิกจายได้เทาที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จาย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
(3)  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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(สํานักงานปลัด)
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเชาพื้นที่เซิรฟเวอรสําหรับเวปไซต อบต.ทาลาดขาว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เซิรฟเวอรสําหรับเวปไซต อบต.ทาลาด
ขาว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หน้า 39)

คาใช้จายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการศาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการ
ศาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 12 หน้า 39)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 14 หน้า 39) 

คาใช้จายในการระวางที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการระวางที่ดินสาธารณประโยชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หน้า 39)

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:52 หน้า : 18/160



คาเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบ
แทนคณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประ
มารเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  7  หน้า 38)
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โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  37)
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โครงการปรับปรุงบอทิ้งขยะ ตําบลทาลาดขาว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงบอทิ้ง
ขยะ ตําบลทาลาดขาวโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุ  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค    คาจ้าง
เหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หน้า 23) 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต. ทาลาดขาว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ อบต. ทาลาดขาว  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
การเกษตร เชน หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ยสารเคมีป้องกันและกําจัดสัตรูพืช
และสัตว  และอุปกรณตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการในการดําเนินโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   ลําดับที่ 3 หน้า 39)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบ้านและในตําบลทาลาดขาว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบ้านและในตําบลทาลาดขาว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาวัสดุ อุปกรณตางๆ เชน คาป้าย หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ยสารเคมี
ป้องกันและกําจัดสัตรูพืชและสัตว  และอุปกรณตางๆ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการในการดําเนิน
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   ลําดับที่ 2 หน้า 31)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวบึงพระ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ แหลงทองเที่ยวบึงพระ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
จ้างเหมาตางๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ คาวัสดุการ
เกษตร เชน หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ยสารเคมีป้องกันและกําจัดสัตรูพืชและ
สัตว  และอุปกรณตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการในการดําเนินโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   ลําดับที่ 1 หน้า 21)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
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ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
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พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 61,300 บาท

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:52 หน้า : 34/160



ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้น
ฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
– มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แบบ ผ 03  ลําดับที่  11
   หน้า 2 )
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 – สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
– สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา - สามารถยอ
และขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base
-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แบบ ผ 03  ลําดับที่  20
   หน้า 3 )
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แบบ ผ 03  ลําดับที่  21
   หน้า 3 )

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่นาเชื่อถือทําการประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต. ประจําปี 2563

จํานวน 25,000 บาท

คาจ้างสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่นาเชื่อถือทําการประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต. ประจําปี 2563
จํานวน  25,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.ทาลาด
ขาว  โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนวยสํารวจประชาชน  เจ้า
หน้าที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการ
หรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 หน้า 39)
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยรวมข้อมูลองคกรปกครองสวนท้องถิ่นและศูนย
ข้อมูลขาวสารการจัดซื้อหรือหรือจัดจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 12,000 บาท

เพื่ออุดหนุน อบต.โชคชัย เพื่อจัดทําโครงการศูนยรวมข้อมูล
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและศูนยข้อมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ
หรือจัดจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9 หน้า 38  )

งานบริหารงานคลัง รวม 1,702,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,265,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,093,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นจํานวน  4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้  ดังนี้
1.1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง 
1.2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหนง 
1.3)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.4)  เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง
 (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบัที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 14 หน้า 39) 

โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ จํานวน 10,000 บาท

1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
2) ประกาสกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   ลําดับที่  1   หน้า 23 )
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1795
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ( ลําดับที่  6   หน้า 38 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
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ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้น
ฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
– มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แบบ ผ 03  ลําดับที่  13
   หน้า 2 )
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 – สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
– สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา - สามารถยอ
และขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base
-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แบบ ผ 03  ลําดับที่  18
   หน้า 3 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชวง
เทศกาล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายในการจัดทําโครงการจัดตั้งจุดตรวจมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล  เชน  เทศกาลปีใหม  หรือ
เทศกาลสงกรานต  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนัก
ทองเที่ยว  เป็นต้น  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
2)   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1346  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  3  หน้า  27) 
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โครงการเพื่อรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น    ที่ มท 0810.6/ว
 1463  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
3)   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562  

(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  1  หน้า 27 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.กอให้เกิด
ความเสียหาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท
.กอให้เกิดความเสียหาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 03134/ว1400 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2537
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2554
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า 27)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5  หน้า 27)

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,556,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 839,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนโดยจาย
ให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน 1 ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:53 หน้า : 67/160



 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก    3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  324,000  บาท  ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 36,000
  โดยจายให้กับพนักงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คระกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(กองการศึกษา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 40 ) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,023,627 บาท
งบดําเนินงาน รวม 999,627 บาท

ค่าใช้สอย รวม 412,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว  โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ประชุม  คาใช้จายในการ
ประชุม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสื่อสั่ง
การ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 17  หน้า 34)

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เชน คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 13 หน้า 33  )

โครงการรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรักการอาน เชน คาจัดซื้อ
หนังสือ และอุปกรณตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที1่6 หน้า 33  )

โครงการสงเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
เจริญวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแส
ไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คา
เชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 19 หน้า 34)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 50,850 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพ
ด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 45 คน  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 45
 คน  เป็นเงิน 9,000  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 45
 คน   เป็นเงิน 9,000  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 45
 คน   เป็นเงิน 13,500  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 45
 คน   เป็นเงิน 19,350  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
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สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 20 หน้า 34 ) 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว

จํานวน 76,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็กนักเรียน  45  คน  เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตรา
ละ 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  76,500  บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  20  หน้า 34)  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลาง
วัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว

จํานวน 220,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวัทาลาดขาว  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  45  คน  เป็น
เงิน  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  12
  หน้า 33)
โ
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โครงการหนูน้อยฟันสวย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการหนูน้อยฟันสวย เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 21 หน้า 34  )
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ค่าวัสดุ รวม 586,777 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 576,777 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กอนุบาลและเด็ก ป
.1 – ป.6ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง และเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ทาลาดขาว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
)  จํานวน 260 วันอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านทาลาดขาว นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 99
  คน เป็นเงิน 189,703.80  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  7  หน้า 32)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 60
 คน เป็นเงิน 114,972  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  8  หน้า 32)
3. โรงเรียนบ้านบึงพระ นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 97
  คน เป็นเงิน 185,871.40  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  6  หน้า 32)
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทาลาดขาว เด็กปฐมวัยอายุ 2 – 5
 ปี จํานวน 45 คน เป็นเงิน 86,229 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  5  หน้า 31)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5,6,7,8
 หน้า 31,32  )
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑยาและการแพทย ในการรักษาพยาบาล
และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
. ทาลาดขาว ฯลฯ
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,024,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,024,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,024,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
)  จํานวน 200 วันอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านทาลาดขาว เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
 จํานวน  99 คน เป็นเงิน 396,000  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  9 หน้า 32)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
 จํานวน 63 คน เป็นเงิน 240,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 11 หน้า 32)
3. โรงเรียนบ้านบึงพระ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
 จํานวน 97 คน เป็นเงิน 388,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  10 หน้า 32)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
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ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  9,10,11
  หน้า 32)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 434,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 214,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาจ้างเหมา
สํารวจ ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนว
ทางการดําเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
9) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขขัดติยราชกุมารี
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
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 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4 หน้า 29  )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน(จังหวัดสะอาด) จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการรณรงคและสงเสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คา
วัสดุ  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หน้า 30) 
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โครงการป้องกันโรคเอดสและอนามัยเจริญพันธุและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน/เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในครงการป้องกันโรคเอดสและอนามัยเจริญ
พันธุและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัย
รุน/เยาวชน เชน รณรงค ประชาสัมพันธ อบรมให้ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศง 
2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้าที่ 29) 
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โครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก เชน  ทรายอะเบท  วัคซีน  เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ น้ํามัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนว
ทางการดําเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  3  หน้า  29)
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โครงการรณรงคป้องกันและกําจัดโรคฉี่หนูและโรคติดตออื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและกําจัดโรคฉี่หนู
และโรคติดตออื่นๆ เชน จัดอบรม ประชาสัมพันธ รณรงค ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนว
ทางการดําเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 1  หน้า  29)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน อุปกรณในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการฯตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขขัดติ
ยราชกุมารี
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศง
 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 4 หน้า 29)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000
 บาท จํานวน 11 หมูบ้านเพื่อจัดทําโครงการตามแนวทางพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการที่ผานการประชุมประชาคมหมู
บ้านโดยคณะกรรมการหมูบ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 หน้า 30  )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตําบลทาลาด
ขาว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ คนพิการ ภายในตําบลทาลาดขาว โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1
  หน้า  24)                    

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,314,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,263,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,263,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 875,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,770,840 บาท  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3  อัตรา  เป็น
เงิน  50,880  บาท  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) นายชางโยธา            จํานวน  1  ตําแหนง 
(3)  นายชางไฟฟ้า          จํานวน  1  ตําแหนง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
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เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองชาง)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา  และเงินปรับปรุงคา
จ้าง จํานวน  12  เดือน    โดยจายให้กับลูกจ้างประจํา  
- พนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเลื่อนขั้นคาจ้างลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544
3)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยลูกจ้างประจําของสวนราช
การ พ.ศ. 2537
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป   1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน 12,000  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,010,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คระกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ฯลฯ
    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:53 หน้า : 111/160



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้า 40) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
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ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
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พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,040,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.03 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 4  )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จํานวน 54,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 35 หน้า
ตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A3 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หน้า 5) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 976,900 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการซอมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ทาลาดขาว จํานวน 759,900 บาท

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู 8 จํานวน 197,000 บาท

เพื่อติดตั้งเสียงตามสาย บ้านบึงไทย หมู 8  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 54 หน้า10) 
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า 40  )
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งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ หมู 4 - หมู 11

จํานวน 200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมาเพื่อขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ หมู 4 - หมู 11
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 11 หน้า 14)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.ทาลาดขาวเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบต.ทาลาดขาว
เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่ โดยมีการบริหาร
จัดการข้อมูลขาวสาร เผยแพรข้อมูลขาวสารชองทางตางๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้สูประชาชนโดยตรง ให้บริการตางแกประชาชน โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คา
วัสดุ   อุปกรณ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2553   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5335
 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2561  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 3
  หน้าที่ 25) 
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ้านหรือตําบล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะ
กรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน  สูการพัฒนาท้อง
ถิ่นแบบบูรณาการ  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
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8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 1
  หน้าที่ 25) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมงานรัฐพิธีหรือรวมงานรัฐพิธีที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวัน
สําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคํา
สั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หน้า  18)
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โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวัดประชารัฐ
สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมโดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย   คาวิทยากร  คารับรองผู้ที่เชิญมารวม
งานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9  หน้า 19)  
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย คา
วิทยากร  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติด
ตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9  หน้า 19)  

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คา
อาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คา
เชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขง
ขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาโล
หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้
จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า 35) 
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โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
สัมพันธ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคา
เตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือ
คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จาย
อื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3 หน้า 35) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฉลองสมโภชอนุสาวรียท้าวสุรนารี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฉลองสมโภช
อนุสาวรียท้าวสุรนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คารับรองผู้ที่
เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8 หน้า 19) 
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
ลอยกระทง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หน้า 18)
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โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวันสําคัญของ
ชาติโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที   คาใช้
จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแส
ไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หน้า 19)  
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โครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติด
ตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หน้า 18)  
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา  รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4
 หน้า 18)        

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:54 หน้า : 136/160



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,635,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,635,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,635,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 หนองแปลน หมู 11 จํานวน 93,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนน คสล. ซอย 6 หนองแปลน หมู 11 กว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม.ยาวเฉลี่ย 50.00 ม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 150.00
 ตร.ม.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 61 หน้าที่ 12 ) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 8 หนองแปลน หมู 11 จํานวน 49,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนน คสล. ซอย 8 หนองแปลน หมู 11 กว้าง
เฉลี่ย 2.00 ม.ยาว เฉลี่ย 40.00 ม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 80.00
 ตร.ม.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 61 หน้าที่ 12 ) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 จํานวน 196,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนน คสล. ซอยเพิ่มพูนสูข 6 บ้านทาลาดขาว หมู 2
 กว้างไมน้อยกวา 3.00 ม.ปริมาณงานไมน้อยกวา 315.00 ตร. ม
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 28 หน้าที่ 7 ) 

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยพุทธรักษา 3 หมู 5 จํานวน 188,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนนหินคลุก ซอยพุทธรักษา 3 หมู 5 กว้างไมน้อย
กวา 3.00 ม.ความยาวเฉลี่ย 114.00 ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 39 หน้าที่ 8 ) 
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โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมู 10 จํานวน 95,000 บาท

เพื่อขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมู 10 ขนาดทอ 4 นิ้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 60 หน้า 11) 

โครงการขุดลอกเหมืองตากลิ้งพร้อมวางทอ จํานวน 187,000 บาท

เพื่อขุดลอกคลองสายเหมืองตากลิ้ง พร้อมวางทอ หมู 1 งานวาง
ทอระบายน้ําพร้อมบอพัก ความยาวรวมเฉลี่ยไมน้อยกวา 130.00
 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 25 หน้า 6) 
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยอนุรักษของเกา หมู 6 จํานวน 205,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก ซอย อนุรักษของเกา หมู 6
 งานวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก ปริมาณงานไมน้อย
กวา 97.00 ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 42 หน้าที่ 9 ) 

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพักทางสายหลัก หมู 9 จํานวน 188,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก ทางสายหลัก หมู 9 งานวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก  ปริมาณงานไมน้อยกวา 90.00 ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 55 หน้าที่ 11 ) 
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพักน้ํา หมู 7 จํานวน 216,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก หมู 7 จากวัดบึงพระไปทาง
ศาลา SML วางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก  ปริมาณงานไม
น้อยกวา 100.00 ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 47 หน้าที่ 9 ) 

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก หมู 3 จํานวน 218,000 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก หมู 3 หน้าบ้านนางเทียน งาน
วางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก  ปริมาณงานไมน้อย
กวา 130.00 ม.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 35 หน้าที่ 7 ) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนหมูบ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนหมูบ้าน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายในการจัดอบรม คาใช้จายในการศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหารวางและน้ําดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า 15) 
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โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการกลุมเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการกลุมเกษตร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ใช้จายในการจัดอบรม คาใช้จายในการศึกษาดูงาน คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหารวางและน้ําดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4 หน้า 15) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอน
เบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน"   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คา
จ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หน้า 16) 
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โครงการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชน ดําเนิน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คา
จ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หน้า 22) 
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โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ใน
การดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หน้า 22) 
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โครงการปลูกป่าปลอยปลาในบึงพระ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าปลูกป่า
ปลอยปลาในบึงพระ   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุ๋ย  คาพันธุปลา คาป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนิน
โครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้า 22) 

แผนงานการพาณิชย์
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งานกิจการประปา รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น  (เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  ตะแกรง
กันสวะ คาคลอรีน สารส้ม ฯลฯ  เป็นต้น)  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ทาลาดขาว 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

(กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,943,740 บาท

งบกลาง รวม 7,943,740 บาท
งบกลาง รวม 7,943,740 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้
ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตามพระราชบัญญัติ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
(สํานักงานปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0308.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,353,260 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า  26)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,068,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า  26)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า  26)

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
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ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และดินถลม ปี 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561     
(สํานักงานปลัด)
 

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญานไฟจราจร สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพาสติกใสน้ํา เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
 ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  ไมน้อยกวา ร้อยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
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ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการ
รายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่  6  หน้า  30)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 148,480 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  เรื่อง  ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม  2560  
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 7/5/2563  16:10:54 หน้า : 159/160



เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจําที่ออกจาก
งาน และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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