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สารบัญ 
 

- ขอมูลเบื้องตนของ อปท.             
  

สวนท่ี  1  คําแถลง 
- คําแถลง  :  รายละเอียดคําแถลง 
- คําแถลง  :  รายละเอียดประมาณการรายรับ 
- คําแถลง  :  รายละเอียดประมาณการรายจาย         

 

สวนท่ี  2  บันทึกหลักการและเหตุผล 
- บันทึกหลักการและเหตุผล  :  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามดาน     
- บันทึกหลักการและเหตุผล  :  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามแผนงาน     
- บันทึกหลักการและเหตุผล  :  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล     
- ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

รายงานประมาณการรายรับ        1/2 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป   1/3 
 

รายงานประมาณการรายจาย        1/31 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป      1/14 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานคลัง      1/6 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน       1/9 
- แผนงานการศึกษา         1/12 
- แผนงานสาธารณสุข         1/6 
- แผนงานสังคมสงเคราะห         1/6 
- แผนงานเคหะและชุมชน         1/11 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       1/2 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      1/8 
- แผนงานการเกษตร         1/4 
- แผนงานงบกลาง          1/3 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

เขต/อําเภอ ศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

234  หมู่ที 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ดงกระทงยาม
  เขต/อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  25140

พืนที 44.87 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,278 คน

ชาย 2,552 คน

หญิง 2,726 คน

ข้อมูล ณ วันที 9 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



จํานวน 274,120.70    บาท

จํานวน 236,606.20    บาท

จํานวน 130,781.32    บาท

จํานวน 0.00    บาท

จํานวน 86,500.00    บาท

จํานวน 0.00    บาท

จํานวน 15,982,422.46    บาท

จํานวน 6,291,853.00    บาท

จํานวน 1,076,050.46    บาท

จํานวน 7,433,746.60    บาท

จํานวน 5,737,927.13    บาท

จํานวน 4,037,510.24    บาท

จํานวน 9,500.00    บาท

จํานวน 1,196,436.80    บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

              บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามจึงขอช้ีแจงใหทาน

ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร                  จํานวน            27,601,331.78          บาท

1.1.2 เงินสะสม                          จํานวน            10,978,560.46           บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม          จํานวน            11,237,226.65           บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   จํานวน   0      โครงการ   รวม   0.00        บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน    จํานวน    1      โครงการ      รวม      330,000.00   บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558    ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จํานวน      23,002,283.68   บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค      จํานวน    11,014,995.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

(3) รายจายจริง     จํานวน     19,491,171.23    บาท    ประกอบดวย

งบกลาง

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

งบรายจายอ่ืน

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม    จํานวน  1,996,300.00     บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม    0.00   บาท

งบเงินอุดหนุน

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    จํานวน   10,734,590.00   บาท



รายรับจริง ป  2558

274,120.70

236,606.20

130,781.32

0.00

86,500.00

0.00

728,008.22

15,982,422.46

15,982,422.46

6,291,853.00

6,291,853.00

23,002,283.68

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการ ป 2559 ประมาณการ ป 2560

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 296,000.00 288,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 250,000.00 302,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,000.00 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 90,000.00 110,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00

รวมรายไดจัดเก็บ 786,000.00 850,500.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,920,300.00 16,920,499.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 14,920,300.00 16,920,499.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,293,700.00 16,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5,293,700.00 16,000,000.00

รวม 21,000,000.00 33,770,999.00



รายจายจริงป 2558 ประมาณการ ป 2559 ประมาณการ ป 2560

งบกลาง 1,076,050.46 833,002.00 10,712,737.00

งบบุคลากร 7,433,746.60 8,134,200.00 9,398,710.00

งบดําเนินงาน 5,737,927.13 5,978,000.00 8,985,652.00

งบลงทุน 4,037,510.24 4,701,980.00 3,241,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,196,436.80 1,352,818.00 1,432,000.00

งบรายจายอ่ืน 9,500.00 - -

19,491,171.23 21,000,000.00 33,770,999.00

19,491,171.23 21,000,000.00 33,770,999.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจาย

จายจากงบประมาณ



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,054,100 1,373,820 6,427,920

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 2,743,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,310,180 1,373,820 3,684,000

งบดําเนินงาน 2,142,000 587,200 2,729,200

    ค่าตอบแทน 102,000 107,200 209,200

    ค่าใช้สอย 1,177,000 360,000 1,537,000

    ค่าวัสดุ 413,000 110,000 523,000

    ค่าสาธารณูปโภค 450,000 10,000 460,000

งบลงทุน 138,800 36,500 175,300

    ค่าครุภัณฑ์ 138,800 36,500 175,300

                                             รวม 7,334,900 1,997,520 9,332,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 669,060 0 669,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 669,060 0 669,060

งบดําเนินงาน 225,000 690,000 915,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 100,000 650,000 750,000

    ค่าวัสดุ 105,000 40,000 145,000

งบลงทุน 0 317,000 317,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 317,000 317,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 894,060 1,017,000 1,911,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 313,090 304,800 0 617,890

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 313,090 304,800 0 617,890

งบดําเนินงาน 275,000 1,104,762 180,000 1,559,762

    ค่าตอบแทน 0 12,672 0 12,672

    ค่าใช้สอย 245,000 592,200 180,000 1,017,200

    ค่าวัสดุ 30,000 499,890 0 529,890

งบลงทุน 10,000 0 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 832,000 0 832,000

    เงินอุดหนุน 0 832,000 0 832,000

                                             รวม 598,090 2,241,562 180,000 3,019,652

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 97,320 0 97,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 97,320 0 97,320

งบดําเนินงาน 148,000 620,000 768,000

    ค่าใช้สอย 118,000 620,000 738,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 245,320 620,000 865,320



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 386,160 0 386,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 386,160 0 386,160

งบดําเนินงาน 153,400 240,000 393,400

    ค่าตอบแทน 38,400 0 38,400

    ค่าใช้สอย 65,000 240,000 305,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 19,600 0 19,600

    ค่าครุภัณฑ์ 19,600 0 19,600

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

                                             รวม 559,160 310,000 869,160

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 721,680 0 381,360 1,103,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 721,680 0 381,360 1,103,040

งบดําเนินงาน 325,290 480,000 510,000 1,315,290

    ค่าตอบแทน 52,290 0 30,000 82,290

    ค่าใช้สอย 178,000 280,000 310,000 768,000

    ค่าวัสดุ 95,000 200,000 170,000 465,000

งบลงทุน 0 2,700,000 20,000 2,720,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,700,000 0 2,700,000

งบเงินอุดหนุน 0 270,000 0 270,000

    เงินอุดหนุน 0 270,000 0 270,000

                                             รวม 1,046,970 3,450,000 911,360 5,408,330



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 230,000 510,000 100,000 840,000

    ค่าใช้สอย 230,000 510,000 100,000 840,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 100,000 150,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 100,000 150,000

                                             รวม 230,000 560,000 200,000 990,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 97,320 97,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 97,320 97,320

งบดําเนินงาน 405,000 405,000

    ค่าใช้สอย 380,000 380,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

                                             รวม 502,320 502,320

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,712,737 10,712,737

    งบกลาง 10,712,737 10,712,737

                                             รวม 10,712,737 10,712,737





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 160,000 0.00 % 160,000

     ภาษีบํารุงท้องที 1,173.02 0.00 184.00 130,000 -7.69 % 120,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 6,000 33.33 % 8,000

รวมหมวดภาษีอากร 1,173.02 0.00 184.00 296,000 288,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 19.40 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 123.00 2,000 -50.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 30,960.00 0.00 0.00 200,000 25.00 % 250,000
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 10.00 1,000 -50.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 220.00 0.00 0.00 1,500 -66.67 % 500

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 10.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000 -50.00 % 1,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 20,000 -50.00 % 10,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 20,000 75.00 % 35,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 40.00 500 0.00 % 500

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,190.00 0.00 192.40 250,000 302,500
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 3,460.58 0.00 1,995.28 150,000 0.00 % 150,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,460.58 0.00 1,995.28 150,000 150,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 30,000.00 0.00 46,500.00 70,000 42.86 % 100,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 600.00 0.00 0.00 20,000 -50.00 % 10,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,600.00 0.00 46,500.00 90,000 110,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 73,165.70 8,000,000 0.00 % 8,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 510,727.32 0.00 309,112.80 3,200,000 25.00 % 4,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,857.08 0.00 0.00 300,000 0.00 % 300,000

     ภาษีสุรา 142,312.99 0.00 155,074.69 1,000,000 20.00 % 1,200,000

     ภาษีสรรพสามิต 337,569.48 0.00 234,112.10 1,500,000 20.00 % 1,800,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 50,000 300.00 % 200,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 21,734.03 0.00 17,946.95 70,000 0.00 % 70,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 115,882.00 0.00 107,764.00 800,000 68.75 % 1,350,000

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 280.00 0.00 0.00 300 66.33 % 499

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,160,362.90 0.00 897,176.24 14,920,300 16,920,499

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 1,464,283.00 0.00 370,110.00 5,293,700 202.25 % 16,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 1,464,283.00 0.00 370,110.00 5,293,700 16,000,000

รวมทุกหมวด 2,691,069.50 0.00 1,316,157.92 21,000,000 33,770,999
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 33,770,999   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 288,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 302,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เนืองจากปีทีผ่านมามีรายรับจริงเกิดขึน คํานวณโดยใช้ปี
งบประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,920,499 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ
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ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 499 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่าน
มา เนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ 2558  และประมาณ
การไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 มิถุนายน 2559  เป็นเกณฑ์
คํานวณ  ดังรายการต่อไปนี
-เงินอุดหนุนตามอํานาจหน้าที
-เงินอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม (นม)
-เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน
-เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการ
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 42,840 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 3,510 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 3,510 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 7,200 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 164,400 1,972,800 4.38 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 221,460 2,657,520 2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 110,710 1,536,840 9.96 % 1,689,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 1,500 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 7,000 88,500 1.69 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 43,290 482,880 -2.61 % 470,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 1,500 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 164,000 2,168,220 2,310,180

รวมงบบุคลากร 0 0 385,460 4,825,740 5,054,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 3,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 102,000 102,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 11,000 95,000 73.68 % 165,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,500 86,700 303.69 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,600 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
องค์ราชัน เพือเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 0 0 135,800 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีและ
พนักงานของ อบต.

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 
เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

0 0 0 0 100 % 200,000

เพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีและพนักงานของ 
อบต.

0 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,100 387,500 1,177,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 150,000 13.33 % 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 25 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 378,000 413,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 26,899.75 320,000 9.38 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 1,359.97 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 306 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 1,872.5 72,000 -16.67 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,438.22 432,000 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 47,538.22 1,299,500 2,142,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีพนักพิง 0 0 0 0 100 % 5,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 127,000 -100 % 0

จัดซือแท่นกล่าวรายงาน 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 0 0 0 787,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูป 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ (PC) 0 0 0 0 100 % 32,000

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวล 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 19,600 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 0 0 0 0 100 % 12,000

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 5,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,034,600 138,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,034,600 138,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 432,998.22 7,169,840 7,334,900

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 69,210 928,320 9.6 % 1,017,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 775 4,740 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 3,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 21,140 263,880 7.64 % 284,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 2,335 40,500 -25.19 % 30,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 96,960 1,279,440 1,373,820

รวมงบบุคลากร 0 0 96,960 1,279,440 1,373,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 200 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 40,000 35 % 54,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 -12 % 13,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000 107,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 169,000 42.01 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 150,000 -100 % 0

พัฒนาการจัดเก็บรายได้และทะเบียน
ภาษีและทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 60,000

อุดหนุน อปท.เพือเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง อปท
.ระดับอําเภอ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 349,000 360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 100 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 479,000 587,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี 0 0 0 0 100 % 7,500

จัดซือตู้บานเลือนกระจก 0 0 0 9,600 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสารแฟ้มแขวน (มือจับฝัง) 0 0 0 6,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือบานเลือนกระจกสูง 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือพาร์ดิชัน 0 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ (PC) 0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท) 0 0 0 7,300 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 81,100 36,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 81,100 36,500

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 96,960 1,839,540 1,997,520

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 529,958.22 9,009,380 9,332,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 236,640 4.92 % 248,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 20,220 377,400 -0.13 % 376,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 1,065 49,780 -11.89 % 43,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 21,285 663,820 669,060

รวมงบบุคลากร 0 0 21,285 663,820 669,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 55,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 45,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 115,000 -82.61 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000 105,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 275,000 225,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 21,285 938,820 894,060

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โคงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.อบต.ดง
กระทงยาม 0 0 0 120,000 -100 % 0

ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐม
พยาบาลช่วยเหลือภัยต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 100,000

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 650,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 190,000 690,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือป้ายจํากัดความเร็วพลังงานแสง
อาทิตย์ 0 0 0 0 100 % 165,000

จัดซือป้ายเตือนเขตโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 132,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 317,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000 317,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 210,000 1,017,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 21,285 1,148,820 1,911,060

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 271,090

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 313,090

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 313,090

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 130,000 65.38 % 215,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 150,000 598,090

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 234,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 58,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 304,800

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 304,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 2,672

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 12,672

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 200,000 50 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดง
กระทงยาม

0 0 0 0 100 % 36,000

ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ 
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันแม่ วันพ่อ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียน 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

เยียมบ้านเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 5,000

ส่งเสริมประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที 0 0 0 0 100 % 20,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
กระทงยาม (ค่าจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 0 100 % 211,200

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 235,000 592,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 443,800 3.63 % 459,890

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 207,200 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 676,000 499,890

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 911,000 1,104,762
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 816,000 1.96 % 832,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 816,000 832,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 816,000 832,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 1,727,000 2,241,562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต่อต้าน
ยาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 6,200 -100 % 0

โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา
อังกฤษ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000

ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านภาษา
อังกฤษ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 164,200 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 164,200 180,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 164,200 180,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 2,041,200 3,019,652
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 97,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 97,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 97,320

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 110,000 -1.82 % 108,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000 118,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 25,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 145,000 148,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 145,000 245,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรค 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพนํา
ประปาและเครืองกรองนํา 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมตําบล 0 0 0 3,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ดูแลสุขภาพชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหาร
จัดการขยะ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ปรับปรุงคุณภาพนําประปาหมู่บ้านและ
เครืองกรองนํา 0 0 0 0 100 % 30,000

ป้องกันและควบคุมโรค 0 0 0 0 100 % 100,000

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 200,000

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 50,000

ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

ส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารขยะ 0 0 0 0 100 % 20,000

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการ
ดูแลสุขภาพชุมชน 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 303,500 620,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 303,500 620,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 165,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 468,500 620,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 357,360 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 405,360 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 405,360 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 230,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 240,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 150,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 410,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 825,360 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 1,438,860 865,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 171,840 15.78 % 198,960

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 187,200 0 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 359,040 386,160

รวมงบบุคลากร 0 0 0 359,040 386,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 25,000 -6.4 % 23,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 38,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 45,000 0 % 45,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 200 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 600 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 95,000 153,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานสวิงหลัง 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) 0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,600 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,100 19,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 40,100 19,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 494,140 559,160

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กร
ชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์เพือสร้างสายรัก
แห่งครอบครัว 0 0 0 20,000 -100 % 0

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ตะกร้อ-ตะแกรง 0 0 0 0 100 % 30,000

ส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000 240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 3,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 103,600 310,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 597,740 869,160

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 35,330 473,640 9.32 % 517,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 4,740 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 3,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 10,200 127,320 8.29 % 137,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 2,275 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 51,305 671,700 721,680

รวมงบบุคลากร 0 0 51,305 671,700 721,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 200 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 30,000 -40 % 18,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 -14.2 % 4,290

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 45,000 52,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 60,000 130 % 138,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 178,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 115,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 240,000 325,290

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือลินชักเหล็ก 4 ชัน 0 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 43,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 43,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 51,305 954,700 1,046,970
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 15,840 80,000 0 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,840 80,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,840 280,000 480,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดนํา 0 0 0 0 100 % 158,000

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 187,000

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 93,000

ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 0 0 0 95,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองสระยายยิม - ถนนสุวิ
นทวงษ์ 0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการขุดขยายสระยายยิม เพือทํานํา
ประปาหมู่บ้าน 0 0 0 85,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลอง 0 0 0 96,818 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําฝายนําล้น 0 0 0 181,818 -100 % 0

ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงประปาหมู่
บ้าน 0 0 0 0 100 % 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ซ่อมแซม/ต่อเติมประปาภายในหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 112,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 270,000

วางท่อระบายนําและเขตเชือมต่อไผ่ชะ
เลือด 0 0 0 0 100 % 270,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0 0 0 349,358 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางบุญสม ป้องพาลถึง
บ้านนางทองพิณ

0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายดํารง สําราญถึงบ้าน
นายสวีท

0 0 0 101,096 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายสํานักงาน-ประตู 2 
บาน พร้อมรัวรอบอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

0 0 0 1,733,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน หมู่ 1 บ้านต้นตาล ต.หาดยาง 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการเสริมลูกรัง 0 0 0 181,818 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 270,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 83,000

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 177,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 270,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,551,180 2,700,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,551,180 2,700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 181,818 48.5 % 270,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 181,818 270,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 181,818 270,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 15,840 4,012,998 3,450,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 18,000 0 100 % 333,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 18,000 0 381,360

รวมงบบุคลากร 0 0 18,000 0 381,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 260,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 60,000
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 510,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 18,000 0 911,360

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 85,145 4,967,698 5,408,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมายเบืองต้นเกียวกับท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้นําหาด
ยาง-ดงกระทงยาม 0 0 0 30,000 -100 % 0
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จัดเวทีประชาคมและให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมาย อปท.ระดับหมู่บ้านและระดับ
ตําบล

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 230,000 160,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 230,000 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมวันอนุรักษ์
มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน 2559

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนประชาชน
ร่วมแข่งขันระดับอําเภอและจังหวัด
ปราจีนบุรี

0 0 0 80,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดส่งทีมกีฬาเยาวชนประชาชนร่วมแข่ง
ขันระดับอําเภอและจังหวัด 0 0 0 0 100 % 50,000

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดงานกีฬาอนุบาล
สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 190,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 190,000 230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 190,000 230,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้า
พรรษา 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการประเพณีไทยพวน (บุญข้าว
หลาม) 0 0 0 55,000 -100 % 0

โครงการวันออกพรรษา ประเพณีตัก
บาตรเทโว 0 0 39,450 43,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนจัดงานเทศกาลมาฆปู
รมีศรีปราจีน ประจําปี 2559 0 0 0 8,300 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสารท
ไทยพวน 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 50,000

ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 วัดราษฎรนิยม 0 0 0 0 100 % 85,000

ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 120,000

ส่งเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตัก
บาตรเทโว 0 0 0 0 100 % 50,000

สนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยพวน (บุญข้าวหลาม) 0 0 0 0 100 % 80,000

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 80,000

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน 0 0 0 0 100 % 30,000

อบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและ
ประชาชนทัวไป 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,450 291,300 510,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 39,450 291,300 510,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 39,450 311,300 560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางสถานทีและ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเทียวชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ตะกร้อ-ตะแกรง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเตย์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเทียว 0 0 0 0 100 % 50,000

เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การท่องเทียวชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

สนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
และบ้านพักโฮมสเตย์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 180,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 180,000 200,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 39,450 681,300 990,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 97,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 97,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 97,320

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการเกษตรและบรรจุ
ภัณฑ์ 0 0 0 32,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลด
สารเคมีเพือการเกษตร 0 0 0 20,000 -100 % 0

ส่งเสริมและสนับสนุนกําจัดศัตรูพืช 0 0 0 0 100 % 20,000

ส่งเสริมและสนับสนุนกําจัดหนูนา 0 0 0 0 100 % 80,000

ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ปลา 0 0 0 0 100 % 30,000

สนับสนุนการบริหารการจัดการนํา 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 52,000 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 52,000 405,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 52,000 502,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 52,000 502,320

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 89,802 18.33 % 106,260

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 8,026,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 1,440,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 1,000 12,000 0 % 12,000

สํารองจ่าย 0 0 0 399,137 55.33 % 619,967

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 175,000 88.57 % 330,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 157,063 13.15 % 177,710

รวมงบกลาง 0 0 1,000 833,002 10,712,737

รวมงบกลาง 0 0 1,000 833,002 10,712,737

รวมงบกลาง 0 0 1,000 833,002 10,712,737

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 1,000 833,002 10,712,737

รวมทุกแผนงาน 0 0 676,838.22 21,000,000 33,770,999
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,770,999 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,334,900 บาท
งบบุคลากร รวม 5,054,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน  และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน  และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 880  บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  7,200  บาท/เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  16:08:48 หน้า : 1/73



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 9,180 บาท/เดือน  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆละ 7,200 บาท/เดือน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 20 อัตรา ๆละ 7,200 บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,310,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,689,900 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  6  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1)  ปลัด อบต.  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
2)  หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
3)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
4)  นิติกร  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
6)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
1)  ปลัด อบต.  ในอัตราเดือนละ  4,000  บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  48,000  บาท   
2)  หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2)  นักการภารโรง จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3)  คนงานทัวไป  จํานวน 2 ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2)  นักการภารโรง จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3)  คนงานทัวไป  จํานวน 2 ตําแหน่ง 
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งบดําเนินงาน รวม 2,142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิทีจะได้รับตาม
ระเบียบดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้อง
ถินตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 1,177,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 165,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง หรือค่า
ธรรมเนียมทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  65,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
-ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วม
กัน เช่น การออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับทีหลวงการดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนทีการจัดทํา
ทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องให้เบิก
จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ
.2553 
-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากการทําประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าทีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงกระทงยาม  รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 4788
 ปราจีนบุรี และรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9833 ปราจีนบุรี  โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที  14
  สิงหาคม  2552  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)  โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ 1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้  ดังนี  ในปีงบประมาณ  2558   มียอดรายรับ
จริง  23,002,283.68  บาท  คํานวณได้ดัง
นี   23,002,283.68  x  1/100  =  230,022.83  บาท  ให้เบิกจ่ายได้
ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตาม
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้
หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  มาประกอบการ
เบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทาง
ราชการ  จํานวน  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ งานวัน
รัฐพิธี และวันสําคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันปิยมหาราช วันแม่ ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิน  และพนักงานจ้าง
ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม
ระเบียบดังนี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และระเบียบอืน ๆทีเกียวข้องกับหมวด
นี
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของ อบต.ดงกระทง
ยามตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   ตามความจําเป็น  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
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จัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท้องค์ราชัน เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 1  หน้า 118)

เพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีและพนักงาน
ของ อบต.

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้บริหาร อบต.  สมาชิกสภา อบต
.  พนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 3  หน้า 122)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 413,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ อาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อบต. และอาคารต่าง ๆทีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์   ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 138,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีพนักพิง จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆละ 2,500 บาท โดยมี
ขนาด W 60 x D 66 x H 95 ซม. (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ประเภท ตู้บานเลือนกระจก
สูง ขนาด 914x457x1829  มม. จํานวน 1 หลังๆละ 5,000.-บาท  เป็น
เงิน  5,000.-บาท  เพือใช้สําหรับวางเอกสาร แฟ้มต่าง ๆ ของงาน
นโยบายและแผน และงานอืน ๆทีได้รับมอบหมาย  (เนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว ๆละ 3,000
 บาท โดยมีขนาด 120 x 60 x 75 ซม.  (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้อง
ตลาด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

จัดซือแท่นกล่าวรายงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) จํานวน 2 ตัว ๆละ 12,500
 บาท (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายรูป (ภาพนิงระบบดิจิตอล) จํานวน 1 ตัว  โดยมีราย
ละเอียดพอสังเขป ดังนี
-ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
-เซ็นเซอร์ภาพชนิด CMOS 1/2.3 นิว
-ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) 4608 x 3456
-สือบันทึกข้อมูล SD , SDHC , SDXC
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 10 หน้า 116)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ (PC) จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ (PC)  สําหรับสํานักงาน จํานวน 2
 เครือง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคาเครืองละ 16,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

จัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  แบบ Network  (30
 หน้า/นาที) 
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
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จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครือง มี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,997,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,373,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,373,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,017,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 4
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3)  เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
4)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน  เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 2
 ตําแหน่ง จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 587,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงานจ้าง  จํานวน  10,000  บาท  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน  20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตรวจการจ้างให้กับคณะกรรมการตามคําสัง
งานโครการต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนีได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน  20,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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พัฒนาการจัดเก็บรายได้และทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และ
ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูก
สร้างตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน  ตาม
ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  ลงวันที  9
  มกราคม  2555
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ที มท 0808.3/ว 462  ลง
วันที  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรือง  การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที 3  หน้า 115)

อุดหนุน อปท.เพือเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง อปท
.ระดับอําเภอ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัด
จ้าง อปท.ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  2 หน้า 115)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งบลงทุน รวม 36,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอี จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ขนาด 60 x 66 x 95 ซม. จํานวน 3
 ตัว ๆละ 2,500 บาท สําหรับนักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. จํานวน 3
 ตัว ๆละ 3,000 บาท สําหรับนักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 894,060 บาท
งบบุคลากร รวม 669,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 669,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหน่ง  
2) พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3) คนงานประจํารถบรรทุกนํา จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหน่ง  
2) พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
3) คนงานประจํารถบรรทุกนํา จํานวน 1 ตําแหน่ง 
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งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน อบต
.  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน อบต
.  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากการทําประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีมีลักษณะการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์
พิเศษซึงมีโอกาสเกิดความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถฉุก
เฉิน (1669) ทะเบียน  บธ 7723  ปราจีนบุรี  รถบรรทุกนํา ทะเบียน  81
-3235  ปราจีนบุรี  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที  14
  สิงหาคม  2552  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิน  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,017,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํา
ป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า เช่น ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆทีเกียวข้องกับภัยนัน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงหมาด
ไทย  ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 ม.ค
. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลง
วันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559

ฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐมพยาบาลช่วยเหลือภัยต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐม
พยาบาลการช่วยเหลือภัยต่าง ๆ ตามโครงการ   เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าบริหารดําเนินการจัดการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร/อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าชุดอุปกรณ์สาธิต และค่าใช้จ่ายอืน ๆที
จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562  ลําดับที 3  หน้า 91)

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 317,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 317,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือป้ายจํากัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายจํากัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ (30 กม
.) พร้อมติดตัง   จํานวน 5 ต้น ๆละ 33,000 บาท เป็นเงิน  165,000
 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้า ดังนี
แผงโซล่าเซลล์  มีคุณสมบัติดังนี
-แบบ  Silicon ชันเดียว 
-ผลิตพลังงาน  10 วัตต์ 
-แรงดัน  10  โวลท์
-กระแส 300 mA
แบตเตอรี  มีคุณสมบัติดังนี
-แบบ แห้ง
-แรงดัน  12  โวล์ท
-กระแส  7.5 Ah
อุปกรณ์ส่องสว่าง LEDs  มีคุณสมบัติดังนี
-ตัวเลข 30  หลอด สีแดง  จํานวน  110 ดวง
-มุมป้าย 4 มุม  หลอดสีแดง มุมละ 40 ดวง
-การกระพริบ ตัวเลขสลับกับมุม 4 มุม
-ระยะเวลา 24 ชัวโมง
เสาเหล็กชุบกาวาไนท์  ขนาด  3  นิว  เสาสูง  3  เมตร
ฐาน  ฝังตอม่อขันน็อตยึด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 11  หน้า 120)
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จัดซือป้ายเตือนเขตโรงเรียน จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายเตือนเขตโรงเรียน พร้อมติดตัง  จํานวน 4 ต้น ๆ
ละ 33,000 บาท เป็นเงิน  132,000 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ
ของสินค้า ดังนี
แผงโซล่าเซลล์
-แบบ  Mono หรือ Poly  Crystalline
-ผลิตพลังงาน  10  วัตต์
-แรงดัน  17 โวลท์
-กระแส  300 mA
แบตเตอรี
-แบบ  แห้ง
-แรงดัน  12  โวลท์
-กระแส  12 Ah
อุปกรณ์ ส่องสว่าง LEDs 
-สี แดง , เหลือง
-ขนาด  5  มม.
-จํานวน  120 ดวง
-ความเข้มการส่องสว่าง  ประมาณ  840,000 mcd
-อายุการใช้งาน  100,000  ชัวโมง
-อัตราการกระพริบ  60 ครัง/นาที
-ระยะเวลา  48 ชัวโมง
-ระยะการมองเห็น  ประมาณ 300 เมตร
โคมไฟ
-ขนาด  50 x 60 ซม.
-สี  ดํา
-แบบ กล่องเหล็ก
ป้าย  
-เขตโรงเรียน  กว้าง  30 ซม. , ยาว 60 ซม.
-แบบรูปคนจูงเด็ก  กว้าง  60 ซม. , ยาว 60 ซม.
เสาเหล็กชุบกาวาไนท์ ขนาด 3 นิว  เสาสูง  3  เมตร
ฐาน ฝังตอหม่อขันน็อตยึด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 11  หน้า 120)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ อป
พร. อําเภอศรีมหาโพธิ/ท้องถิน  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนย์ อปพร. อําเภอศรีมหาโพธิ/ท้องถิน  (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562  ลําดับที  30  หน้า 99)  ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 598,090 บาท
งบบุคลากร รวม 313,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 313,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,090 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 2  อัตรา  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2)  นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1 ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  ดังนี  
1) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 215,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆทีเป็นกิจการอยู่ใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  15,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ซึงการซ่อมโดยอยู่ในสภาพเดิม และ
การซ่อมโดยการเปลียน วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ยกเว้น การซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ การซ่อมทีดิน
และสิงก่อสร้าง
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ประเภท ตู้บานเลือนกระจก
สูง ขนาด 914x457x1829  มม. จํานวน 2 หลังๆละ 5,000.-บาท  เป็น
เงิน  10,000.-บาท  เพือใช้สําหรับวางเอกสาร แฟ้มต่าง ๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานอืน ๆทีได้รับมอบหมาย  (เนืองจาก
ไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหา
ตามราคาท้องตลาด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,241,562 บาท
งบบุคลากร รวม 304,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 304,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1)  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)    จํานวน   1   ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 58,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 1,104,762 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,672 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน/พนักงานครู  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,672 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู ตามสิทธิทีควรจะ
ได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
2) ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 592,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและวันสําคัญของทางราชการ ราชพิธี
ต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดง
กระทงยาม

จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  (เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิน)  จํานวน  1  คน  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
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เยียมบ้านเด็กนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  71 ข้อ 4)

ส่งเสริมประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  73 ข้อ 13)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
กระทงยาม (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 211,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม (สนับสนุนอาหารกลาง
วัน) จํานวน 156,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  ค่าอาหารกลางวัน  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  เป็น
เวลา  245 วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  32 คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10
  มิถุนายน  2559)  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   “ทังนี  จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) จํานวน  54,400 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงกระทงยาม (ค่าจัดการเรียนการสอน) หัวละ 1,700 บาท  จํานวน  32
 คน เพือจัดหาสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  เครืองเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และอืนๆทีเดียวข้อง
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  72 ข้อ 6)
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ค่าวัสดุ รวม 499,890 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สาารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สาารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  16:08:49 หน้า : 32/73



ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 459,890 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม   จํานวน  61,319  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  พร้อมดืม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทง
ยาม จํานวน  260  วัน  จํานวน 32 คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10
  มิถุนายน  2559)  ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3 /ว 3149  ลง
วันที  5  กรกฎาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที  1  หน้า 71) 
-โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม  จํานวน  320,006  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  พร้อมดืม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ของโรงเรียนบ้านดงกระทง
ยาม จํานวน  260 วัน  จํานวน  167  คน  (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10
 มิถุนายน 2559)  ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3 /ว 3149  ลง
วันที  5  กรกฎาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 71 ข้อ 1)
-โรงเรียนวัดลิรัญดอน   จํานวน   78,565   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  พร้อมดืม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนวัดลิรัญ
ดอน จํานวน 260 วัน  จํานวน  41  คน  (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10
 มิถุนายน 2559)  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3 /ว 3149  ลงวัน
ที  5  กรกฎาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 71 ข้อ 1)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สาารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สาารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 832,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 832,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 832,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)
-สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม  จํานวน  668,000
 บาท  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา (สพฐ.)  โดยจํานวนนักเรียน ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2559 จํานวน  167  คน  เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  จํานวน  200  วัน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับ
ที  2  หน้า 71)  ตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที 30  มิถุนายน  2553  
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
-สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลิรัญดอน  จํานวน  164,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิรัญดอน  สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษา (สพฐ.)  โดยจํานวนนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559  จํานวน  41  คน  เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  จํานวน  200
  วัน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที  2  หน้า 71)  ตาม
หนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที 30  มิถุนายน  2553  
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลําดับที  14  หน้า  74)

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วย
รางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลําดับที  11 หน้า 73)
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ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับ
สนุนทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทาง
ศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลําดับที 3  หน้า 71)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 245,320 บาท
งบบุคลากร รวม 97,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 97,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 1 อัตรา  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ตําแหน่งดังนี
1) ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการบริการต่าง ๆ   จํานวน  108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ปรับปรุงคุณภาพนําประปาหมู่บ้านและเครืองกรองนํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงคุณภาพนําประปาหมู่
บ้าน และเครืองกรองนํา  การฝึกอบรม การลงพืนที เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ อุปกรณ์สาธิต
ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ
  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ เป็นต้น   ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 1 หน้า 38)

ป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
อืนๆ ซึงเกิดขึนโดยธรรมชาติ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการในการป้องกันและควบคุมโรค ค่าอาหาร ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 5 หน้า 99)
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าทรายอะเบท  ค่านํายาพ่นหมอกควัน
กําจัดลูกนําและยุงลาย ค่าลูกปลาหางนกยูง  ค่านํามันเชือเพลิงและนํามัน
ผสมนํายาพ่นหมอกควัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 1891.3/ว 3362  ลงวัน
ที  19  สิงหาคม  2556  เรือง  การดําเนินงานป้องกันและความคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 1  หน้า 109)
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ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและทําหมันสุนัข  แมว   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซือ
วัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อมเข็ม  ยาคุมกําเนิด  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือง  ชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1203  ลง
วันที  15  มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินงานการป้องกันและควบคุม
โรคพิษนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 6 หน้า 110)

ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะโดย
ชุมชน การฝึกอบรม การลงพืนที เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ เป็นต้น   ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 2 หน้า 111)
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ส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารขยะ เพือควบ
คุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ   เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538
4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลาย
ฤทธิ กําจัด ละทิง เคลือนย้าย และการขนส่งสิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้
แล้ว (ฉบับท1ี) พ.ศ. 2531
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 6  หน้า  90)

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการ
ดูแลสุขภาพชุมชน เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงานพืนทีต้นแบบ ด้านการ
ดูแลสุขภาพชุมชนของ อสม.ตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง และ
เจ้าหน้าทีๆเกียวข้อง  เช่น ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเอกสารในการ
จัดการฝึกอบรม ค่าสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ  
ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 7 หน้า  112)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 559,160 บาท
งบบุคลากร รวม 386,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิน ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 153,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถินและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิน  และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับตาม
ระเบียบดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง หรือค่า
ธรรมเนียมทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
 พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ลักษณะเป็นตู้บานเลือน
กระจก ขนาด 1489 x 410 x 879 มม.  จํานวน 2 หลัง ๆละ 4,800 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 1 หน้า 104)

ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพือบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 4 หน้า 60)
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ส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  วัสดุและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 2 หน้า 60)

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี ตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 2  หน้า 104)
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 70,000 บาท

-พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตําบลดงกระทง
ยาม ในการดําเนินงานตามการดําเนินการบริหารจัดการสภาองค์กร
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 4  หน้า 105)
-ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลดงกระทง
ยาม  จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลดงกระทงยาม ใน
การดําเนินงานตามการดําเนินการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560   ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 5  หน้า 105)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,046,970 บาท
งบบุคลากร รวม 721,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 2
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2)  นายช่างโยธา  จํานวน  1 ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
1)  ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน   12
  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  1
  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
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งบดําเนินงาน รวม 325,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงานจ้าง  จํานวน  10,000  บาท  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน  20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตรวจการจ้างให้กับคณะกรรมการตามคําสัง
งานโครการต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนีได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,290 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 138,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
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งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดนํา จํานวน 158,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับก่อสร้างประตูเปิด-ปิดนํา สถานทีก่อสร้าง หมู่
ที 1  บ้านแล้ง  ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  รายการ งานชลประทาน  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 2  หน้าที  42)

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 187,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 2
 จุด บริเวณหมู่ที 4 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี  งานอาคาร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ลําดับที 12 หน้า 12)

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 93,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 1
 จุด บริเวณหมู่ที 2 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี  งานอาคาร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ลําดับที 9 หน้า 12)

ขุดลอกคลองสระยายยิม - ถนนสุวินทวงษ์ จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสระยายยิม - ถนนสุวินทวงษ์ สถานที หมู่ที 6
 ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ปริมาณ
งาน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม.  รายการ งานลอกคลอง
ด้วยรถขุด จํานวน 7,500 ลบ.ม. 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  19  หน้า  46)

ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุงประปาหมู่
บ้าน บริเวณหมู่ที 4  ตําบลหาดยาง  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ประเภทงานอาคาร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  12  หน้าที 41)
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ซ่อมแซม/ต่อเติมประปาภายในหมู่บ้าน จํานวน 112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับซ่อมแซม/ต่อเติมประปาภายในหมู่
บ้าน บริเวณหมู่ที 1  ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ประเภทงานอาคาร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 4  หน้าที 39)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณหมู่
ที 2  ตําบลหาดยาง  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ประเภทงาน
อาคาร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  11  หน้าที 41)

วางท่อระบายนําและเขตเชือมต่อไผ่ชะเลือด จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อระบายนําและเขตเชือมต่อไผ่ชะ
เลือด   สถานทีก่อสร้าง หมู่ที 7 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  รายการ งานทาง
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  42  หน้า 27)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3
 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณ
งาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 402.50 ตร.ม.  รายการ งานทาง  รายการ งานก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 15 หน้า 20)

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน  ปริมาณ
งาน ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,235 ลบ.ม. สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่
ที 3 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  รายการ งาน
ทาง  รายการ งานลูกรัง  ลูกรังพร้อมปรับเกรดเรียบ จํานวน 1,235.00
 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 53  หน้า 30)

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ปริมาณ ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่ที 4 ตําบลดงกระทง
ยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  รายการ งานทาง  รายการ งาน
ลูกรัง ลูกรังพร้อมปรับเกรดเรียบ จํานวน 380.00 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 59  หน้า 31)

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 177,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ปริมาณ
งาน ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.  สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่
ที 2  ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  รายการ งานทาง งานลูกรัง ลูกรังพร้อมปรับเกรด
เรียบ  จํานวน  810.00 ลบ.ม.    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 9  หน้า 19)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  16:08:49 หน้า : 54/73



ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที 1
  ตําบลหาดยาง  อําเภอศรีมหาโพธิ  รายการ งานอาคาร และ งานต่อเติม
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที 2  หน้า 10)

งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 270,000 บาท

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีมหาโพธิ เพือจ่ายตามโครงการ
ย้ายเสาไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายพลอย  แนวสา ถึงบ้านนาย
จรัส  สมทรง  หมู่ที 5  ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  12  หน้า  34)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 911,360 บาท
งบบุคลากร รวม 381,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  2  ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน  3
 ตําแหน่ง  ดังนี
1) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 2 ตําแหน่ง 
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งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดัง
นี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 260,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ     จํานวน   250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า  ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากการทําประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีมีลักษณะการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์
พิเศษซึงมีโอกาสเกิดความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถบรรทุก
ขยะ ทะเบียน  82  2015 ปราจีนบุรี  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที  14
  สิงหาคม  2552  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น ผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดเวทีประชาคมและให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย อปท.ระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดเวทีประชุาคมและให้ความรู้
เกียวกับกฎหมาย อปท.ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล  เช่น จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  แผนชุมชน  แผนพัฒนาสามปี   แผนการดําเนินงานฯ และ
ระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29  มกราคม 2559 เรือง  การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 2 หน้า 118)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

-โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ 2560  (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  4  หน้า  56)  ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหา
โพธิ  จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ  ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ  ประจําปีงบประมาณ 2560
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  ลําดับที  3  หน้า  113)  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดส่งทีมกีฬาเยาวชนประชาชนร่วมแข่งขันระดับอําเภอและจังหวัด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาเชือมความสัมพันธ์
ต่าง ๆระหว่างอําเภอ จังหวัด และอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าที
พัก  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที  2  หน้า 85)

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่า
โล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือ
กรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที 5  หน้า 72)
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ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วย
รางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุด
นักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ลําดับที  1  หน้า 85)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้สําหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  หน้า  78 ข้อ 2)
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ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 วัดราษฎรนิยม จํานวน 85,000 บาท
เพือใช้เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 วัดราษฎร
นิยม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีกรรมทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที  8  หน้า  79)

ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินงานโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี
ประเพณีวันสงกรานต์  สําหรับจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงิน
รางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  หน้า  81  ข้อ 1)

ส่งเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเท
โว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที 1  หน้า  78)
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สนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม) จํานวน 80,000 บาท
เพือใช้เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมไทย
พวน (บุญข้าวหลาม)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
โล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่า
มหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที  8  หน้า  82)

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วย
รางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 หน้า  81 ข้อ 2)

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน จํานวน 30,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
สารทไทยพวน เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที  4  หน้า  81)
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อบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและประชาชนทัว
ไป โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนัง
สือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที 3  หน้า 78)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

-โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆทีต้องดําเนินการในงานเทศ
กาลมาฆปูรมีศรีปราจีน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560– 2562 ลําดับที 10  หน้า 80)  ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอ
ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆทีต้องดําเนินการในโครงการ
จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  และอืน ๆทีเกียวข้อง  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560– 2562 ลําดับที  9  หน้า 79)   ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเทียว จํานวน 50,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
แหล่งท่องเทียว เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเทียว
ในตําบลดงกระทงยาม/ตําบลหาดยางเพือรองรับนักท่องเทียว เช่น ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  หน้า  70  ข้อ 6)

เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวชุมชน จํานวน 20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเทียวชุมชน การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการด้านการท่องเทียวชุมชน  เช่น เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที  5  หน้า 70)
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สนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเตย์ จํานวน 30,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเตย์  เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
ฝึกอบรมสนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและบ้านพักโฮ
มสเตย์  เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  ลําดับที  1  หน้า)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท

-สนับสนุนกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ ตําบลดงกระทง
ยาม ในการดําเนินงานตามการดําเนินการบริหารจัดการกลุ่มบ้านดงโฮ
มสเตย์ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 4  หน้า 105)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 502,320 บาท
งบบุคลากร รวม 97,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 97,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 1 อัตรา  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน 
1) ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนกําจัดศัตรูพืช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกําจัดศัตรู
พืช โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  ค่าวัสดและอุปกรณ์  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์สาธิต ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทาง
ศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที  1  หน้า 100)

ส่งเสริมและสนับสนุนกําจัดหนูนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกําจัด
หนูนา  เช่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าอุปกรณ์สาธิตต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  ค่าวัสดและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงิน
รางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที  2  หน้า 109)
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ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ปลา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์
ปลา เช่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
อุปกรณ์สาธิตต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  ค่า
วัสดและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทาง
ศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที  2  หน้า 100)

สนับสนุนการบริหารการจัดการนํา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการ
นํา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  ค่าวัสดและอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุ
หล่อลืนและนํามันเชือเพลิง  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงิน
รางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ลําดับที 30 หน้า 49)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,712,737 บาท
งบกลาง รวม 10,712,737 บาท
งบกลาง รวม 10,712,737 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 106,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่ายเป็นเงินค่าเบียประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง  106,260  บาท ตามพระราชบัญญัติและหนังสือ
สังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนัง
กานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,026,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียงยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
2) ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที  8  หน้า  105)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
2) ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที  9  หน้า  106)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1381 ลงวันที  2 กรกฎาคม 2558      
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที  10  หน้า  106)

สํารองจ่าย จํานวน 619,967 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 330,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน  200,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง  สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 -  2562  ลําดับที  4  หน้า  111)
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน   130,000  บาท
1)ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทง
ยาม  จํานวน  100,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที 20 สิงหาคม 2553)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 3  หน้า  104)
2)ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาด
ยาง  จํานวน  30,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที 20 สิงหาคม 2553)  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 3  หน้า  104)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 177,710 บาท
1)  ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ
.ท.)  จํานวน  177,710    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยใน
ปี  2560  ได้ประมาณการไว้ที  33,770,999  บาท   คํานวณได้  ดัง
นี  33,770,999  –
 16,000,000  =  17,770,999  X  1/100 =  177,710
  บาท  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
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