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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

              บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามจึงขอช้ีแจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังตอไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร                  จํานวน            25,712,970.65          บาท

1.1.2 เงินสะสม                          จํานวน            11,534,786.36           บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม          จํานวน            11,762,893.45           บาท

1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   จํานวน   0      โครงการ   รวม   0.00        บาท

1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน    จํานวน    0      โครงการ      รวม      0.00   บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559    ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2559

จํานวน 275,139.37    บาท

จํานวน 290,246.80    บาท

จํานวน 127,405.08    บาท

จํานวน 0.00    บาท

จํานวน 17,500.00    บาท

จํานวน 0.00    บาท

จํานวน 16,567,631.33    บาท

จํานวน 4,592,525.00    บาท

จํานวน 845,081.00    บาท

จํานวน 8,116,215.84    บาท

จํานวน 4,978,101.09    บาท

จํานวน 4,742,584.51    บาท

จํานวน 0.00    บาท

จํานวน 1,085,797.95    บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559    ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน      21,870,447.58   บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค      จํานวน    0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

(3) รายจายจริง     จํานวน     19,767,780.39    บาท    ประกอบดวย

งบกลาง

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

งบลงทุน

งบรายจายอ่ืน

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม    จํานวน  574,000.00     บาท

(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม    0.00   บาท

งบเงินอุดหนุน

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    จํานวน   608,000.00   บาท



รายรับจริง ป  2559

275,139.37

290,246.80

127,405.08

0.00

17,500.00

0.00

710,291.25

16,567,631.33

16,567,631.33

4,592,525.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,000,000.00 18,065,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 16,920,499.00 17,832,000.00

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 16,920,499.00 17,832,000.00

รวมรายไดจัดเก็บ 850,500.00 822,500.00

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 110,000.00 40,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,000.00 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร 288,000.00 300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 302,500.00 332,500.00

ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

รายไดจัดเก็บ

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4,592,525.00

4,592,525.00

21,870,447.58

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 16,000,000.00 18,065,000.00

รวม 33,770,999.00 36,719,500.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 16,000,000.00 18,065,000.00



รายจายจริงป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

งบกลาง 845,081.00 10,712,737.00 12,845,901.00

งบบุคลากร 8,116,215.84 9,398,710.00 8,967,860.00

งบดําเนินงาน 4,978,101.09 8,985,652.00 7,343,537.00

งบลงทุน 4,742,584.51 3,241,900.00 6,281,202.00

งบเงินอุดหนุน 1,085,797.95 1,432,000.00 1,281,000.00

งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 0.00

19,767,780.39 33,770,999.00 36,719,500.00

19,767,780.39 33,770,999.00 36,719,500.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจาย

จายจากงบประมาณ



สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย

ของ

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,992,580.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 929,460.00

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,773,747.00

แผนงานสาธารณสุข 608,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห 836,440.00

แผนงานเคหะและชุมชน 8,785,670.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 855,000.00

ดานการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 36,719,500.00

แผนงานการเกษตร 219,000.00

ดานการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 12,689,603.00



200,000 30,000 700,000

200,000 30,000 700,000

0 100,000 155,000

0 100,000 155,000

200,000 130,000 855,000
แผนงานการเกษตร

งาน งานสงเสริมการเกษตร รวม
งบ

งบเงินอุดหนุน 55,000

    เงินอุดหนุน 55,000

                                             รวม 525,000

รวมงบ

งบดําเนินงาน 470,000

    คาใชสอย 470,000

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

60,000

60,000

159,000

150,000

9,000

219,000

12,689,603

12,689,603

12,689,603

งบกลาง 12,689,603

    งบกลาง 12,689,603

                                             รวม 12,689,603

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวม

งบ

    คาใชสอย 150,000

    คาวัสดุ 9,000

                                             รวม 219,000

งบบุคลากร 60,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 60,000

งบดําเนินงาน 159,000

งานสงเสริมการเกษตร รวม
งบ
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86,500.00 17,500.00 -70.00

0.00 0.00 0.00

86,500.00 17,500.00

0.00 332,835.22 100.00

7,694,743.37 7,627,617.76 0.00

3,637,540.13 3,647,954.59 0.00

252,732.89 226,488.02 0.00

1,112,733.54 1,086,111.95 0.00

1,776,636.07 2,336,235.77 38.89

170,427.98 51,033.42 -50.00     คาภาคหลวงแร 44,893.50 200,000.00 % 100,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,212,557.47 1,800,000.00 % 2,500,000.00

     ภาษีสุรา 1,000,867.72 1,200,000.00 % 1,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 374,941.65 300,000.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 3,124,639.04 4,000,000.00 % 4,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,812,487.05 8,000,000.00 % 8,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

0.00 0.00 %     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 400,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 68,570.00 110,000.00 40,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 970.00 10,000.00 % 10,000.00

     คาขายแบบแปลน 67,600.00 100,000.00 % 30,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

170,427.98 51,033.42 -50.00

55,239.48 19,166.60 -57.14

1,282,119.00 1,239,188.00 -3.70

250.00 1,000.00 300.80

15,982,422.46 16,567,631.33

6,291,853.00 4,592,525.00 12.91

6,291,853.00 4,592,525.00

23,002,283.68 21,870,447.58

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถาย
โอนเลือกทํา

5,530,960.00 16,000,000.00 % 18,065,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 20,997,265.11 33,770,999.00 36,719,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,530,960.00 16,000,000.00 18,065,000.00

16,920,499.00 17,832,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 250.00 499.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 790,329.00 1,350,000.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,420,882.68

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 59,917.25 70,000.00 % 30,000.00

     คาภาคหลวงแร 44,893.50 200,000.00 % 100,000.00
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จํานวน

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทภาษีธุรกิจเฉพาะ 300,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,000,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 400,000

ประมาณการรายรับไวเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,000,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,832,000

คาขายแบบแปลน 30,000

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 10,000
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ดอกเบ้ีย

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 2,000

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,300,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

คาภาคหลวงแร 100,000

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

คาภาคหลวงปโตรเลียม 30,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต 2,500,000

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 300,000

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2559 เปนเกณฑคํานวณ

ภาษีสุรา 1,200,000
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171,360.00 342,720.00 0 %

14,040.00 28,080.00 0 %

14,040.00 28,080.00 0 %

28,800.00 57,600.00 0 %

657,600.00 1,308,000.00 0 %

885,840.00 1,764,480.00

531,520.00 1,125,810.00 4.72 %

0.00 0.00 0 %

32,500.00 60,000.00 0 %

151,040.00 313,840.00 -2.25 %

20,000.00 59,875.00 0 %

735,060.00 1,559,525.00

1,620,900.00 3,324,005.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

36,000.00 18,000.00 -41.67 %

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 164,400.00 2,059,200 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 221,460.00 2,743,920 2,743,920

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,510.00 42,120 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 7,200.00 86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 42,840.00 514,080 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 3,510.00 42,120 42,120

คาตอบแทนพนักงานจาง 43,290.00 470,280 459,720

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 1,500.00 60,000 60,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 1,500.00 0 0

เงินประจําตําแหนง 7,000.00 90,000 90,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 110,710.00 1,689,900 1,769,640

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 10,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 5,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 164,000.00 2,310,180 2,379,360

รวมงบบุคลากร 385,460.00 5,054,100 5,123,280

คาเชาบาน 3,000.00 72,000 42,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 0 %

36,000.00 18,000.00

71,350.00 97,400.00 67.03 %

83,030.00 7,300.00 -51.43 %

11,442.00 850.00 300 %

0.00 0.00 -37.5 %

0.00 0.00 100 %

0.00 2,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

135,740.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

9,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

7,116.57 856.00 0 %

318,578.57 108,406.00

149,990.00 0.00 -41.18 %

0.00 0.00 0 %

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 11,000.00 165,000 275,600

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 1,500.00 350,000 170,000

รวมคาตอบแทน 3,000.00 102,000 67,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000 10,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา 0.00 2,000 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0.00 0 5,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0.00 80,000 50,000

คาใชจายในงานเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 0.00 0 150,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,600.00 30,000 120,000

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง  พนักงานจาง พนักงานครู อบต. และผูนําชุมชน ในเขต

0.00 0 30,000

จัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 0.00 250,000 0

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี

0.00 0 7,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีและพนักงานของ
 อบต.

0.00 0 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

0.00 0 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญชองชาติ 0.00 0 100,000

วัสดุสํานักงาน 0.00 170,000 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 5,000 5,000

รวมคาใชสอย 14,100.00 1,227,000 957,600

คาวัสดุ

เพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีและพนักงานของ อบต. 0.00 300,000 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 50,000 50,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

19,873.00 0.00 20 %

15,411.21 0.00 0 %

66,965.60 28,121.20 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

76,812.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

329,051.81 28,121.20

275,751.13 126,902.84 -8.57 %

5,419.00 1,494.00 0 %

6,080.34 3,967.56 -50 %

0.00 0.00 0 %

52,650.00 28,890.00 0 %

339,900.47 161,254.40

1,023,530.85 315,781.60

20,000.00 0.00 0 %

0.00 5,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 6,000.00 -100 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 50,000 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 100,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 25,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 50,000 50,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 0.00 10,000 10,000

คาบริการโทรศัพท 1,359.97 20,000 10,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 26,899.75 350,000 320,000

วัสดุอ่ืน 0.00 3,000 3,000

รวมคาวัสดุ 0.00 413,000 403,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 30,438.22 450,000 410,000

รวมงบดําเนินงาน 47,538.22 2,192,000 1,837,600

คาบริการไปรษณีย 306.00 10,000 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,872.50 60,000 60,000

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0.00 9,000 0

จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิง 0.00 5,000 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 0.00 5,000 0

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง 0.00 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

126,930.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

786,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

20,950.00 0.00 0 %

16,950.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

72,110.51 0.00 -100 %

1,042,940.51 11,000.00

1,042,940.51 11,000.00

10,000.00 0.00 0 %

10,000.00 0.00

10,000.00 0.00

จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี 0.00 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0 36,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง 0.00 0 0

จัดซื้อแทนกลาวรายงาน 0.00 25,000 0

ฉาก/กําแพงสําหรับก้ันหอง จํานวน 8 บาน 0.00 0 38,400

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวล 0.00 0 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 0.00 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) 0.00 32,000 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 0.00 0 20,000

จัดซื้อกลองถายรูป 0.00 25,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 138,800 94,400

งบเงินอุดหนุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 20,000 0

รวมคาครุภัณฑ 0.00 138,800 94,400

จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network 0.00 12,000 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 5,800 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

3,697,371.36 3,650,786.60

269,740.00 313,837.74 -16.08 %

0.00 0.00 0 %

14,000.00 28,000.00 0 %

91,040.00 185,760.00 1.1 %

12,060.00 22,120.00 -5.54 %

386,840.00 549,717.74

386,840.00 549,717.74

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 -22.22 %

4,771.75 0.00 -100 %

19,771.75 0.00

122,820.00 139,500.00 21.5 %

0.00 0.00 50 %

0.00 0.00 100 %

รวมงานบริหารท่ัวไป 432,998.22 7,384,900 7,055,280

งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง 3,500.00 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 21,140.00 284,040 287,160

เงินเดือนพนักงาน 69,210.00 1,017,480 853,920

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 775.00 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 30,000 30,000

รวมงบบุคลากร 96,960.00 1,373,820 1,211,700

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 2,335.00 30,300 28,620

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 96,960.00 1,373,820 1,211,700

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 240,000 291,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 13,200 0

รวมคาตอบแทน 0.00 107,200 82,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 10,000

คาเชาบาน 0.00 54,000 42,000

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทรัพยสิน 0.00 0 100,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 20,000 30,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

54,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

176,820.00 139,500.00

39,433.00 0.00 0 %

2,060.00 580.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

14,693.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

56,186.00 580.00

3,649.00 4,161.00 0 %

3,649.00 4,161.00

256,426.75 144,241.00

0.00 0.00 -100 %

9,600.00 0.00 0 %

6,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

พัฒนาการจัดเก็บรายไดและทะเบียนภาษีและทรัพยสิน 0.00 60,000 0

อุดหนุน อปท.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง อปท.ระดับ
อําเภอ

0.00 10,000 0

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0.00 0 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 10,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 60,000 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 30,000 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 360,000 451,600

คาบริการไปรษณีย 0.00 10,000 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 0.00 110,000 110,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 30,000 30,000

วัสดุอ่ืน 0.00 0 5,000

จัดซื้อเกาอ้ี 0.00 7,500 0

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 0.00 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 587,200 653,600

งบลงทุน

จัดซื้อตูเอกสารแฟมแขวน (มือจับฝง) 0.00 0 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0.00 9,000 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

20,000.00 0.00 0 %

4,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

4,344.00 0.00 -100 %

45,144.00 0.00

45,144.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

688,410.75 693,958.74

4,385,782.11 4,344,745.34

79,500.00 81,440.00 -63.75 %

122,160.00 216,860.00 0.91 %

16,580.00 27,265.00 -4.01 %

218,240.00 325,565.00

ตูเหล็ก  2 บาน 0.00 0 11,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อบานเลื่อนกระจกสูง 0.00 0 0

จัดซื้อพารดิชัน 0.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0.00 36,500 62,000

รวมงบลงทุน 0.00 36,500 62,000

รถจักรยานยนต 0.00 0 51,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 20,000 0

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 529,958.22 9,382,420 8,992,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 96,960.00 1,997,520 1,937,300

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 0 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 10,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 20,220.00 376,920 380,360

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 1,065.00 43,860 42,100

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 248,280 90,000

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 21,285.00 669,060 512,460
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

218,240.00 325,565.00

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -50 %

6,900.00 0.00 0 %

6,900.00 0.00

3,000.00 0.00 181.82 %

0.00 850.00 -50 %

23,340.62 0.00 -42.86 %

26,340.62 850.00

0.00 0.00 0 %

87,479.90 0.00 0 %

50,751.20 4,590.80 -35 %

138,231.10 4,590.80

171,471.72 5,440.80

389,711.72 331,005.80

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 10,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 5,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 21,285.00 669,060 512,460

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000 5,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 55,000 155,000

คาเชาบาน 0.00 0 0

รวมคาตอบแทน 0.00 20,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 20,000 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 80,000 52,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 5,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 35,000 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 100,000 180,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 21,285.00 894,060 779,460

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมคาวัสดุ 0.00 105,000 77,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 225,000 267,000



ป 2559 ป 2560

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี

วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

29,760.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

29,760.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

29,760.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

โครงการฝกอบรมใหความรูเบ้ืองตนการปฐมพยาบาลชวยเหลือภัยตางๆ 0.00 0 60,000

ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 0.00 500,000 0

โครงการฝกอบรมและประชาสัมพันธใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

0.00 0 20,000

โครงการฝกอบรมใหความรูเบ้ืองตนการปฐมพยาบาลการชวยเหลือภัยตาง ๆ 0.00 0 0

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 650,000 110,000

คาวัสดุ

ฝกอบรมใหความรูเบ้ืองตนการปฐมพยาบาลชวยเหลือภัยตาง ๆ 0.00 100,000 0

รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน 0.00 50,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0.00 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 690,000 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 10,000 10,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 317,000 0

จัดซื้อปายเตือนเขตโรงเรียน 0.00 132,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 20,000 0

ครุภัณฑอ่ืน

จัดซื้อปายจํากัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย 0.00 165,000 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

29,760.00 0.00

419,471.72 331,005.80

0.00 133,700.00 -66.8 %

0.00 0.00 -76.19 %

0.00 133,700.00

0.00 133,700.00

99,900.00 45,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

99,900.00 45,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 317,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000 0

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 1,017,000 150,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 10,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 271,090 90,000

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 21,285.00 1,911,060 929,460

แผนงานการศึกษา

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 215,000 215,000

รวมงบบุคลากร 0.00 313,090 100,000

งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000 10,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 313,090 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 20,000 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 245,000 235,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000 10,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

19,894.00 0.00 100 %

9,150.00 0.00 -100 %

29,044.00 0.00

128,944.00 45,000.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

128,944.00 178,700.00

0.00 0.00 6.78 %

0.00 0.00 2.25 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,000 20,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 275,000 255,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 20,000 0

รวมคาวัสดุ 0.00 30,000 20,000

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0.00 10,000 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 598,090 355,000

ตูเก็บเอกสาร 0.00 10,000 0

รวมคาครุภัณฑ 0.00 10,000 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 304,800 322,000

รวมงบบุคลากร 0.00 304,800 322,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 58,680 60,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 12,000 12,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 234,120 250,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 10,000 10,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 12.28 %

0.00 0.00

168,960.00 93,000.00 -24.67 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

7,650.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

9,850.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 134,400.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

186,460.00 227,400.00

0.00 0.00 100 %

0.00 9,505.00 400 %

64,484.00 122,448.00 -6.25 %

207,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รวมคาตอบแทน 0.00 12,672 13,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,672 3,000

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กบานดงกระทงยาม 0.00 36,000 0

คาใชจายในการรับรองพิธีการ ปฐมนิเทศผูปกครอง วันแม วันพอ วันเขาพรรษา วันออก
พรรษา

0.00 0 0

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0 10,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 300,000 226,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 10,000 10,000

สงเสริมประสบการณแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 0.00 20,000 0

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงกระทงยาม (คา
จัดการเรียนการสอน)

0.00 211,200 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครองเด็กปฐมวัย 0.00 0 10,000

เยี่ยมบานเด็กนักเรียน 0.00 5,000 5,000

โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 0.00 0 212,900

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 10,000 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 459,890 431,147

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,000 20,000

อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครองเด็กปฐมวัย 0.00 10,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 592,200 483,900

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 10,000 10,000
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วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

271,684.00 131,953.00

458,144.00 359,353.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

783,360.00 416,000.00 -6.73 %

783,360.00 416,000.00

783,360.00 416,000.00

1,241,504.00 775,353.00

99,480.00 1,500.00 0 %

19,500.00 0.00 0 %

รวมคาวัสดุ 0.00 499,890 541,147

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,104,762 1,038,047

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 10,000 10,000

วัสดุอ่ืน 0.00 0 20,000

จัดซื้อตูเก็บของ 0.00 0 5,500

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 102,700

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 0.00 0 97,200

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมเงินอุดหนุน 0.00 832,000 776,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 832,000 776,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 832,000 776,000

รวมงบลงทุน 0.00 0 102,700

งบเงินอุดหนุน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 100,000 100,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 2,241,562 2,238,747

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

โครงการฝกอบรมเยาวชนรวมใจตอตานยาเสพติด 0.00 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

6,200.00 0.00 100 %

27,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

152,780.00 1,500.00

152,780.00 1,500.00

152,780.00 1,500.00

1,523,228.00 955,553.00

0.00 0.00 -7.52 %

0.00 0.00

0.00 0.00

99,000.00 72,000.00 0 %

1,200.00 1,500.00 -100 %

100,200.00 73,500.00

6,288.00 0.00 0 %

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0.00 30,000 0

สงเสริมและสนับสนุนทักษะดานภาษาอังกฤษ 0.00 50,000 0

โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ 0.00 0 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนทักษะดานภาษาอังกฤษ 0.00 0 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0 30,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0.00 180,000 180,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 3,019,652 2,773,747

รวมคาใชสอย 0.00 180,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 180,000 180,000

รวมงบบุคลากร 0.00 97,320 90,000

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0.00 97,320 90,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 97,320 90,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 10,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 118,000 108,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 108,000 108,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

6,288.00 0.00

106,488.00 73,500.00

106,488.00 73,500.00

0.00 0.00 100 %

126,398.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

51,460.00 0.00 100 %

7,995.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

20,000.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

รวมงบดําเนินงาน 0.00 148,000 148,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 245,320 238,000

วัสดุอ่ืน 0.00 0 10,000

รวมคาวัสดุ 0.00 30,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 10,000 10,000

โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปา 0.00 0 30,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0.00 0 150,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบดําเนินงาน

โครงการสงเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ 0.00 0 100,000

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาหมูบานและเครื่องกรองนํ้า 0.00 30,000 0

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมตําบล 0.00 0 0

โครงการสงเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 0.00 0 20,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 0.00 0 20,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0.00 0 50,000

สงเสริมและสนับสนุนธนาคารขยะ 0.00 20,000 0

ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0.00 50,000 0

สงเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 0.00 20,000 0

ปองกันและควบคุมโรค 0.00 100,000 0

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0.00 200,000 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 -100 %

205,853.00 0.00

205,853.00 0.00

82,500.00 0.00 0 %

82,500.00 0.00

82,500.00 0.00

288,353.00 0.00

109,600.00 0.00 0 %

16,000.00 0.00 0 %

125,600.00 0.00

125,600.00 0.00

6,300.00 0.00 0 %

6,300.00 0.00

243,750.00 0.00 0 %

6,530.00 0.00 0 %

สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานการดูแลสุขภาพชุมชน 0.00 200,000 0

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 0.00 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 0.00 620,000 370,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 620,000 370,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0 0

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 620,000 370,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0 0

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 0 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0 0

รวมคาตอบแทน 0.00 0 0

คาใชสอย
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วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

250,280.00 0.00

33,359.00 0.00 0 %

11,299.20 0.00 0 %

52,890.00 0.00 0 %

97,548.20 0.00

354,128.20 0.00

2,564.00 0.00 0 %

2,564.00 0.00

2,564.00 0.00

482,292.20 0.00

877,133.20 73,500.00

62,400.00 113,000.00 11.7 %

60,000.00 107,100.00 0.96 %

122,400.00 220,100.00

122,400.00 220,100.00

รวมคาใชสอย 0.00 0 0

คาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0 0

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 0.00 0 0

รวมคาวัสดุ 0.00 0 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 0 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0 0

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 0.00 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 865,320 608,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0 0

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0 0

เงินเดือนพนักงาน 0.00 198,960 222,240

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 187,200 189,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 386,160 411,240

รวมงบบุคลากร 0.00 386,160 411,240
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วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

19,500.00 13,650.00 0 %

19,500.00 13,650.00

0.00 38,700.00 -66.67 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 38,700.00

0.00 0.00 0 %

0.00 12,300.00 -42.86 %

0.00 12,300.00

19,500.00 64,650.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

15,950.00 0.00 0 %

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 5,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 5,000

คาตอบแทน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000 10,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 45,000 15,000

คาเชาบาน 0.00 23,400 23,400

รวมคาตอบแทน 0.00 38,400 33,400

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 35,000 20,000

รวมคาวัสดุ 0.00 50,000 35,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 15,000 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 65,000 35,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0 64,800

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 0.00 9,600 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 153,400 103,400

งบลงทุน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 0.00 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

7,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

23,550.00 0.00

23,550.00 0.00

165,450.00 284,750.00

29,950.00 0.00 0 %

19,800.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

19,775.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

69,525.00 0.00

69,525.00 0.00

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 10,000 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0.00 0 30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 0.00 0 17,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 0.00 559,160 626,440

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมคาครุภัณฑ 0.00 19,600 111,800

รวมงบลงทุน 0.00 19,600 111,800

โครงการสงเสริมอาชีพการผลิตตะกรอตะแกรง 0.00 0 100,000

โครงการสานสัมพันธเพ่ือสรางสายรักแหงครอบครัว 0.00 0 0

โครงการสงเสริมทักษะฝกอบรมอาชีพแกประชาชน 0.00 0 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 0.00 0 50,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 0.00 0 0

สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0.00 60,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 240,000 210,000

ศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑตะกรอ-ตะแกรง 0.00 30,000 0

สงเสริมทักษะฝกอบรมอาชีพแกประชาชน 0.00 50,000 0

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุมสตรีตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง 0.00 0 30,000

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 0.00 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 240,000 210,000
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วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

69,525.00 0.00

234,975.00 284,750.00

165,580.00 339,510.00 5.83 %

14,000.00 28,000.00 0 %

44,160.00 132,150.00 1.04 %

8,000.00 23,800.00 0 %

231,740.00 523,460.00

231,740.00 523,460.00

0.00 0.00 0 %

21,000.00 9,000.00 66.67 %

1,550.00 1,550.00 0 %

22,550.00 10,550.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 70,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 70,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 0.00 70,000 0

งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0.00 310,000 210,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 869,160 836,440

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 51,305.00 721,680 753,300

รวมงบบุคลากร 51,305.00 721,680 753,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,200.00 137,880 139,320

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 2,275.00 24,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 35,330.00 517,800 547,980

เงินประจําตําแหนง 3,500.00 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,290 4,290

รวมคาตอบแทน 0.00 52,290 64,290

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 30,000 30,000

คาเชาบาน 0.00 18,000 30,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
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วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

38,800.00 86,400.00 18.55 %

0.00 0.00 -66.67 %

0.00 0.00 0 %

38,800.00 86,400.00

6,420.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 0 %

2,246.00 500.00 -50 %

14,487.80 11,545.80 0 %

0.00 0.00 100 %

23,153.80 12,045.80

84,503.80 108,995.80

0.00 0.00 100 %

24,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 178,000 183,600

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 30,000 10,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 138,000 163,600

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 30,000 30,000

วัสดุอ่ืน 0.00 0 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 5,000 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 10,000 5,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 50,000 30,000

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน 0.00 0 11,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0.00 95,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 325,290 327,890

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0.00 0 30,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) 0.00 0 16,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 0.00 0 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 100 %

24,900.00 0.00

24,900.00 0.00

341,143.80 632,455.80

44,200.00 12,163.40 0 %

0.00 0.00 0 %

44,200.00 12,163.40

99,296.00 0.00 20 %

63,630.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

162,926.00 0.00

207,126.00 12,163.40

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 0.00 0 17,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 51,305.00 1,046,970 1,155,190

งานไฟฟาถนน

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 74,000

รวมงบลงทุน 0.00 0 74,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 100,000 120,000

วัสดุกอสราง 0.00 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 15,840.00 280,000 280,000

คาวัสดุ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 15,840.00 80,000 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 200,000 200,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

รวมงบดําเนินงาน 15,840.00 480,000 510,000

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 0.00 0 10,000

รวมคาวัสดุ 0.00 200,000 230,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือสนับสนุนการออกกําลังกาย 0.00 0 170,000

ครุภัณฑอ่ืน

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0 21,000

ครุภัณฑกีฬา
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

189,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

181,000.00 0.00 0 %

181,000.00 0.00 0 %

181,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

จัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปดขางเททาย พรอมเครนกระเชาซอมไฟฟา 0.00 0 2,500,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0 2,691,000

กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูท่ี 2 0.00 93,000 0

กอสรางหอกระจายขาวภายในหมูบาน 0.00 0 0

กอสรางประตูเปด-ปดนํ้า 0.00 158,000 0

กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 0.00 187,000 0

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางประตูเปด-ปดระบายนํ้าบล็อคคอนเวิรส 0.00 0 170,000

โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 0.00 0 93,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม หมูท่ี 3 0.00 0 170,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม หมูท่ี 4 0.00 0 171,000

ขุดลอกคลองสระยายยิ้ม - ถนนสุวินทวงษ 0.00 270,000 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม 0.00 0 170,000

โครงการสรางคันก้ันนํ้าเพ่ืออนุรักษพันธุปลานํ้าจืดหนองตาออน 0.00 0 170,000

ซอมแซม/ตอเติม/ปรับปรุงประปาหมูบาน 0.00 270,000 0

โครงการวางทอระบายนํ้าฝายนํ้าลน 0.00 0 0

โครงการวางทอลอดพรอมประตูปด-เปดคลองทาเลื่อน 0.00 0 170,600

โครงการขุดลอกคลอง 0.00 0 0

โครงการขุดหนองตาออน เพ่ือจัดเขตอนุรักษพันธุปลา ม.2 ต.ดงกระทงยาม 0.00 0 0

วางทอระบายนํ้าและเขตเช่ือมตอไผชะเลือด 0.00 270,000 0

ซอมแซม/ตอเติมประปาภายในหมูบาน 0.00 112,000 0

ปรับปรุง/ซอมแซมประปาหมูบาน 0.00 270,000 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 -100 %

180,818.00 0.00 0 %

134,200.00 0.00 0 %

180,818.00 0.00 0 %

46,500.00 0.00 0 %

1,733,000.00 0.00 0 %

177,560.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

181,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

177,560.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

3,544,256.00 0.00

3,544,256.00 0.00

194,937.95 0.00 25.93 %

194,937.95 0.00

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 0.00 270,000 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.00 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 0.00 0 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน 0.00 0 77,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายสวัสดิ์ คําดวง 0.00 0 0

โครงการกอสรางปายสํานักงาน-ประตู 2 บาน พรอมรั้วรอบอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายดํารง คงสําราญ ถึงบานนายสวิด
 คมคาย

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางบุญสม ปองพาลถึงบานนางทองพิณ 0.00 0 0

ซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน 0.00 270,000 0

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน 0.00 83,000 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 0.00 0 1,630,000

โครงการเสริมลูกรัง 0.00 0 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมู 1 บานตนตาล ต.หาดยาง 0.00 0 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมูบาน 0.00 0 170,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 2,700,000 2,991,600

รวมงบลงทุน 0.00 2,700,000 5,682,600

ซอมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมูบาน 0.00 177,000 0

ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติม ศาลาประชาคมหมูบาน 0.00 270,000 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 270,000 340,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 270,000 340,000
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รายงานประมาณการรายจาย
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องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

194,937.95 0.00

3,946,319.95 12,163.40

0.00 183,530.00 0.76 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 203,530.00

0.00 203,530.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 117,000.00 101.54 %

0.00 0.00 0 %

0.00 117,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 7,740.10 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -85.71 %

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 270,000 340,000

รวมงานไฟฟาถนน 15,840.00 3,450,000 6,532,600

รวมงบบุคลากร 18,000.00 381,360 383,880

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 48,000 48,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 18,000.00 381,360 383,880

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 18,000.00 333,360 335,880

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 260,000 524,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 20,000

รวมคาตอบแทน 0.00 30,000 30,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.00 10,000 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.00 60,000 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 20,000 20,000

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 20,000 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 50,000 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 310,000 574,000

วัสดุอ่ืน 0.00 70,000 10,000
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รายงานประมาณการรายจาย
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องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 7,740.10

0.00 124,740.10

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 328,270.10

4,287,463.75 972,889.30

0.00 0.00 100 %

44,610.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

29,250.00 0.00 0 %

73,860.00 0.00

73,860.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 510,000 714,000

งบลงทุน

รวมคาวัสดุ 0.00 170,000 110,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 18,000.00 911,360 1,097,880

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 85,145.00 5,408,330 8,785,670

รวมคาครุภัณฑ 0.00 20,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 20,000 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 0.00 0 0

โครงการจัดอบรมใหความรูทางกฎหมายเบ้ืองตนเก่ียวกับทองถ่ิน 0.00 0 20,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ิน 0.00 0 10,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายอ่ืน

รายจายอ่ืน 0.00 60,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0 30,000

งบรายจายอ่ืน

โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0.00 0 0

รวมคาใชสอย 0.00 0 30,000
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

73,860.00 0.00

73,860.00 0.00

96,480.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

10,000.00 0.00 0 %

31,685.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,592.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

138,165.00 22,592.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 100,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมรายจายอ่ืน 0.00 60,000 0

รวมงบรายจายอ่ืน 0.00 60,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 160,000 30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000 0

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0.00 160,000 30,000

โครงการจัดงานมหกรรมวันอนุรักษมรดกไทย เทิดไทองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559

0.00 0 0

โครงการจัดสงทีมกีฬาเยาวชนประชาชนรวมแขงขันระดับอําเภอและจังหวัดปราจีนบุรี 0.00 0 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 0.00 0 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 0.00 0 150,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รวมคาใชสอย 0.00 230,000 200,000

สงเสริมและสนับสนุนจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ 0.00 30,000 0

สงเสริมสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 0.00 150,000 0

โครงการจัดสงทีมกีฬาเยาวชนและประชาชนเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา 0.00 0 50,000

จัดสงทีมกีฬาเยาวชนประชาชนรวมแขงขันระดับอําเภอและจังหวัด 0.00 50,000 0
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หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

138,165.00 22,592.00

138,165.00 22,592.00

0.00 0.00 100 %

54,500.00 0.00 0 %

42,140.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

98,985.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

7,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,600.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 62,100.00 -100 %

รวมงบดําเนินงาน 0.00 230,000 200,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ 0.00 0 80,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 230,000 200,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการสงเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว 0.00 0 30,000

โครงการสงเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต 0.00 0 100,000

โครงการศูนยการเรียนรูศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชไทยพวนบานดงกระทงยาม 0.00 0 100,000

โครงการสงเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต 0.00 0 0

โครงการประเพณีไทยพวน (บุญขาวหลาม) 0.00 0 0

โครงการวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว 39,450.00 0 0

โครงการอบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 0.00 0 30,000

จัดงานประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา 0.00 50,000 0

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0 50,000

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีสารทไทยพวน 0.00 0 30,000

โครงการสนับสนุนจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจําป 2559 0.00 0 0

โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน(บุญขาวหลาม) 0.00 0 50,000

สนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญขาวหลาม) 0.00 80,000 0

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 80,000 0

ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 วัดราษฎรนิยม 0.00 85,000 0

สงเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต 0.00 120,000 0



ป 2559 ป 2560

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี

วันท่ีพิมพ : 19/8/2560  14:53:36
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

202,925.00 65,700.00

202,925.00 65,700.00

15,000.00 20,000.00 10 %

15,000.00 20,000.00

15,000.00 20,000.00

217,925.00 85,700.00

0.00 0.00 100 %

49,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 24,800.00 -100 %

49,500.00 24,800.00

49,500.00 24,800.00

อนุรักษสืบสานประเพณีสารทไทยพวน 0.00 30,000 0

อบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 0.00 15,000 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 50,000 55,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 50,000 55,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 39,450.00 460,000 470,000

รวมงบดําเนินงาน 39,450.00 460,000 470,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 50,000 55,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 39,450.00 510,000 525,000

สนับสนุนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและบานพักโฮมสเตย 0.00 30,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 100,000 30,000

ปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงทองเท่ียว 0.00 50,000 0

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวชุมชน 0.00 20,000 0

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน 0.00 0 30,000

โครงการสนับสนุนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและบานพักโฮมสเตย 0.00 0 0

เงินอุดหนุน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 100,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

49,500.00 24,800.00

405,590.00 133,092.00

0.00 0.00 -38.35 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

14,550.00 0.00 0 %

13,750.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000 100,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 100,000 100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 0.00 200,000 130,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 39,450.00 940,000 855,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รวมงบบุคลากร 0.00 97,320 60,000

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0.00 97,320 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 97,320 60,000

โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 0.00 0 20,000

สงเสริมและสนับสนุนกําจัดศัตรูพืช 0.00 20,000 0

โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียลดสารเคมีเพ่ือการเกษตร 0.00 0 0

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า 0.00 0 100,000

โครงการฝกอบรมใหความรูดานการตลาดอาเซียน 0.00 0 30,000

โครงการสงเสริมการเกษตรและบรรจุภัณฑ 0.00 0 0

สงเสริมและสนับสนุนกําจัดหนูนา 0.00 80,000 0

สงเสริมและอนุรักษพันธุปลา 0.00 30,000 0
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

0.00 0.00 -100 %

28,300.00 0.00

0.00 0.00 -70 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -70 %

0.00 0.00

28,300.00 0.00

28,300.00 0.00

28,300.00 0.00

8,133.00 8,191.00 12.93 %

0.00 6,384,100.00 11.53 %

0.00 1,222,400.00 66.67 %

0.00 5,000.00 0 %

380,020.00 3,800.00 11.04 %

175,000.00 200,000.00 0 %

0.00 177,710.00 5.34 %

563,153.00 8,001,201.00

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 10,000 3,000

สนับสนุนการบริหารการจัดการนํ้า 0.00 250,000 0

รวมคาใชสอย 0.00 380,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 405,000 159,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 502,320 219,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 10,000 3,000

รวมคาวัสดุ 0.00 25,000 9,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000 0

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 106,260 120,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 502,320 219,000

แผนงานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน 0.00 330,000 330,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 0.00 177,710 187,195

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 1,000.00 12,000 12,000

สํารองจาย 0.00 619,967 688,408

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 0.00 8,026,800 8,952,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 0.00 1,440,000 2,400,000

รวมงบกลาง 1,000.00 10,712,737 12,689,603
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

หนา : 1/32

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2560 ยอดตาง 
(%)

ป 2561

563,153.00 8,001,201.00

563,153.00 8,001,201.00

563,153.00 8,001,201.00

12,798,956.78 15,096,736.44รวมทุกแผนงาน 676,838.22 33,770,999 36,719,500

รวมงบกลาง 1,000.00 10,712,737 12,689,603

รวมแผนงานงบกลาง 1,000.00 10,712,737 12,689,603

รวมงบกลาง 1,000.00 10,712,737 12,689,603



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,719,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,055,280 บาท
งบบุคลากร รวม 5,123,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 20,400 บาท/เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆละ 11,220 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆละ 1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆละ 880 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆละ 1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆละ 880 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  12:06:28 หน้า : 1/91



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยาม ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงกระ
ทงยาม จํานวน 1 อัตรา ๆละ 11,220 บาท/เดือน  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 9,180 บาท/เดือน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทง
ยาม จํานวน 1 อัตรา ๆละ 7,200 บาท/เดือน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 20 อัตรา ๆละ 7,200 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,379,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,769,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  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)  หัวหน้าสํานักปลัดฯ  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,720 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
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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

งบดําเนินงาน รวม 1,837,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสัง
การ จํานวน 10,000 บาท  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) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29  กันยายน  2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท0809.3
/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ 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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 957,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 275,600 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่า
ธรรมเนียมทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
-ค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์  จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที
หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนที การจัดทํา
ทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้อให้เบิก
จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสังหรือระเบียบสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันทีดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินทีใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม รถยนต์ส่วนกลาง กต 4788 ปราจีนบุรี และรถยนต์ส่วน
กลาง ทะเบียน กข 9833 ปราจีนบุรี โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสัง
การ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14
 สิงหาคม 2552 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารโดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 50,000
 บาท (โดยให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบประมาณ 2559 มี
ยอดรายรับจริง 17,277,922.58 บาท คํานวนได้ดัง
นี  17,277,922.58 x 1/100 = 172,779.23 บาท ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลัก
ฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่าย
เงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย)
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 
30,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่าย
ไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายคริงและให้แนบบัญชีลาย
มือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทาง
ราชการ  จํานวน 90,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของทางราชการ งานวันรัฐพิธี และวันสําคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันปิยม
หาราช วันแม่ วันธงชาติไทย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเลียเลียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการต่าง ๆ ค่าจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงกระทงยามตามทีกฎหมาย  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  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  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที 10 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในพิธีเฉลิมพระเกียรติ และอืน ๆทีเกียวข้องกับการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตาม
ความจําเป็น ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ
 ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272 ลงวันที 11
 สิงหาคม 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญชองชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็น
ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี เช่น การอบรมและศึกษาดู
งานตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช พระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี  
เพือการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/กอง เจ้า
หน้าที พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เช่น ตกแต่งจัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิง
พิมพ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในพืนทีจังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดปราจีนบุรี เพือให้สามารถใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอ และ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดปราจีนบุรี ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
1) หนังสือสํานักงานการปกครองท้องถินจังหวัด ที ปจ 0023.1/ว 2062
 ลงวันที 19 กรกฎาคม 2560 
2) หนังสืออําเภอศรีมหาโพธิ ที ปจ 0023.1/1453  ลงวันที 25
 กรกฎาคม 2560
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โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง พนักงานครู อบต. 
และผู้นําชุมชน ในเขตอบต.ดงกระทงยาม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  พนักงาน
จ้าง พนักงานครู อบต. และผู้นําชุมชน ในเขต อบต.ดงกระทงยาม โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ และหรืออาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงกระทงยาม และอาคารต่าง ๆทีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
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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 94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ฉาก/กําแพงสําหรับกันห้อง จํานวน 8 บาน จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาร์ดิชัน ฉาก/กําแพงสําหรับกันห้องเป็นสัดส่วน จํานวน 8
 บาน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  8
 หน้า 189) 
(จัดซือตามราคาท้องตลาด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง  มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี
1)เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
4)ขนาดทีกําหนดเป็นค่าความส่องสว่างขันตํา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1)ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิว หรือ 96 x 120
 นิว หรือ 108 x 108 นิว หรือ 93 x 124 นิว หรือ 8 x 10
 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
2)จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
หมายเหตุ : ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,937,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,211,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,211,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 853,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  4
  อัตรา   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล 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
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 2
  อัตรา จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1 ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 653,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  และหนังสือสัง
การ จํานวน 30,000 บาท 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.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 451,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 291,600 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่า
ธรรมเนียมทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารโดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิง
ปลูกสร้างตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 127)

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

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

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  2 บาน จํานวน 11,000 บาท
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลือนกระจกสูง จํานวน 2 หลัง 
กองคลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 51,000 บาท
เพือจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน แบบเกียร์ธรรมดา โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด 120 ซีซี
2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งานงบประมาณ 
กองคลัง (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

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

อุดหนุน อปท.ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้าง อปท.ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.02)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 779,460 บาท
งบบุคลากร รวม 512,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 512,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 1  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็น โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานขับรถเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 3
 อัตรา จํานวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานขับรถเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างตามระเบียบ  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.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 155,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินทีใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม รถบรรทุกเอนกประสงค์ 81-3235 ปราจีนบุรี โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14
 สิงหาคม 2552 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 77,000 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 52,000 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล
สงกรานต์  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว  เป็น
ต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าจัดเตรียม
สถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18 ธันวาคม 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เบืองต้นเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐมพยาบาลช่วยเหลือภัยต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้น การสาธิตกรณี
เกิดเหตุสําหรับการปฐมพยาบาลเบืองต้นเพือช่วยเหลือภัยต่าง ๆ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 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. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 355,000 บาท
งบบุคลากร รวม 100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  2
  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  นักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  ตําแหน่ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ ดังนี 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  12:06:29 หน้า : 27/91



งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 215,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
พนักงานส่วนตําบลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น ผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,238,747 บาท
งบบุคลากร รวม 322,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 322,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูประจําปี  จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี จํานวน  1  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานครู ดังนี
(1)  ครู   จํานวน   1   ตําแหน่ง
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,038,047 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ครู และพนักงาน
จ้าง   ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ จํานวน 10,000 บาท 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.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  12:06:29 หน้า : 30/91



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูตามสิทธิทีควรจะ
ได้รับ  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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 483,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 226,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่า
ธรรมเนียมทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการและวันสําคัญของทาง
ราชการ ราชพิธี เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเฉลิมพระเกียรติ วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา เช่น ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานครูและพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 8 หน้า 95)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 212,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  จํานวน  10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 151,900
   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม (ค่าอาหารกลางวัน)  เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245
  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  31 คน  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที 2 หน้า 94) 
(3)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)  จํานวน   51,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม (ค่าจัดการเรียนการสอน)  (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)  จํานวนเด็กนัก
เรียน  30 คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ 10  มิถุนายน  2560
)  จํานวน 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  51,000  บาท  ตามหนังสือสังการ
ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ปกครองเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 5 หน้า 95)

เยียมบ้านเด็กนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 4 หน้า 94)
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ค่าวัสดุ รวม 541,147 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 431,147 บาท
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(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทง
ยาม จํานวน 59,403  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทง
ยาม) เด็กนักเรียน 31  คน  จํานวน 260 วัน  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที 1 หน้า 94) 
(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม จํานวน 293,179
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม)  สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  เด็กนักเรียน  153
  คน  จํานวน  260  วัน  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที 1 หน้า 94)
(3) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนวัดลิรัญดอน จํานวน 78,565 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดลิรัญดอน)  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  เด็กนักเรียน 41
  คน  จํานวน  260  วัน  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์
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กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที 1 หน้า 94)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
กระทงยาม รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 102,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน จํานวน 97,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
แขวน มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ 32,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 ทีทียู 
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ -ชนิดตังพืนหรือ
แขวน - ชนิดติดผนัง
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตังเครืองปรับอากาศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 อันดับที 38 หน้า 194)

จัดซือตู้เก็บของ จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บของ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 หลัง สําหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม  
จัดซือตามราคาท้องตลาด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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งบเงินอุดหนุน รวม 776,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 776,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวัน)  
-โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม  จํานวน  612,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม  สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา (สพฐ.) จํานวน 153 คน อัตรามือละ  20 บาทต่อ
คน  จํานวน  200 วัน  (ณ วันที 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือสังการ
ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 94)
-โรงเรียนวัดลิรัญดอน  จํานวน  164,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนวัดลิรัญดอน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 41 คน อัตรามือละ  20 บาทต่อ
คน  จํานวน  200 วัน  (ณ วันที 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือสังการ
ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 94)
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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  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครือง
ดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริาหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 5 หน้า 98)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3 หน้า 98)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3 หน้า 94)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 238,000 บาท
งบบุคลากร รวม 90,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 90,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  1  อัตรา จํานวน  12
  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  1
  อัตรา  เป็นโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1) นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน  ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าวัสดุ รวม 40,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงคุณภาพนําประปา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ การฝึกอบรม เพิมความรู้
และพัฒนาศักยภาพผู้ใช้นํา คณะกรรมการประปา และประชาชนทัวไปใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 7 หน้า 120)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น
การป้องกันและรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  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  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 1891.3/ว 3362  ลงวัน
ที  19  สิงหาคม  2556  เรือง  การดําเนินงานป้องกันและความคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 731 ลงวันที 7 เมษายน 2559 เรือง ขอความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคทีเกิดจากยุงเป็นพาหะ
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 1 หน้า 119)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ การให้ความรู้ การจัดการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือง  ชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 119)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทําหมันสุนัข  แมว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
จัดซือวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อมเข็ม  ยาคุมกําเนิด  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ
สังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือง  ชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 4 หน้า 119)

วันทีพิมพ์ : 19/9/2560  12:06:29 หน้า : 46/91



โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะโดย
ชุมชน เป็นการจัดฝึกอบรม การลงพืนที เป็นต้น เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือ ค่าใชั
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ เป็น
ต้น ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 5 หน้า 120)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" เป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของ
รัฐบาล ประกอบกับนโยบายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ โดยดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ"  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การคัดแยกขยะตามหลักการ 3 Rs 
การลด/คัดแยกขยะ กิจกรรมการทําความสะอาด Big Cleaneing Day 
ดําเนินการจุดรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 108)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 626,440 บาท
งบบุคลากร รวม 411,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  1
  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล  ดังนี 
(1)  นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 103,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  จํานวน 5,000
 บาท  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.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมนนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน  ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น ผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 111,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
แขวน มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 32,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 ทีทียู 
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ -ชนิดตังพืนหรือ
แขวน - ชนิดติดผนัง
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตังเครืองปรับอากาศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน  30,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอ
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน 1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  หรือ  DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  240  GB  จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี พ.ศ.2560
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี จํานวน   17,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี พ.ศ.2560)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3 หน้า 116)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 5 หน้า 117)
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โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตตะกร้อตะแกรง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตตะกร้อตะแกรง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 4 หน้า 116)

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตําบลดงกระทงยามและตําบลหาด
ยาง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพกลุ่ม
สตรีตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 116)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,155,190 บาท
งบบุคลากร รวม 753,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 753,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 547,980 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  จํานวน 2
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี  จํานวน 2  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1)  ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  ช่างโยธา จํานวน  1 ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)  ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 327,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  10,000 บาท
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง ตามคําสังงานโครงการต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยาม หรือค่าธรรมเนียมใด ๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนีได้ ตาม
หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0406.4/ว 18 ลงวันที 27
 กุมภาพันธ์ 2551
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,290 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
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 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 183,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 163,600 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบริการ
รับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 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
(3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารโดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 74,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซือตู้เหล็ก จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาด 2 บาน (มอก.)
2) มีมือจับชนิดบิด
3) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ้ค) จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อย 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pexel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b , g , n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี พ.ศ.2560)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน  30,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอ
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน 1  เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  หรือ  DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  240  GB  จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี พ.ศ.2560
)(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี จํานวน   17,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี พ.ศ.2560)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,532,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  80,000 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
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 5,682,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,691,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตบดิน  จํานวน  21,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี
1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2) นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกาย เพือสนับสนุนการออกกําลังกาย จํานวน 170,000 บาท
เพือจัดซือเครืองออกกําลังกาย เพือสนับสนุนการออกกําลังกายประจําหมู่
บ้าน พร้อมติดตัง หมู่ที 2 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมเครนกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า จํานวน 1 คัน  มีรายละเอียดดังนี
-เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อ
หลังคู่ ขับเคลือนด้วยเครืองยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรง
ม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวม
พนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตังเครนพร้อมกระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า 12
 เมตร ติดตังไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ
ตามกรมการขนส่งทางบกกําหนด และตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน
ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(จัดซือตามราคาท้องตลาด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,991,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดง
กระทงยาม ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. สถานทีก่อ
สร้าง บริเวณหมู่ที 6 ตําบลดงกระทงยาม  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ตามแบบของ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 16 หน้า 74)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม หมู่
ที 3

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดง
กระทงยาม หมู่ที 3 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม
. สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่ที 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบ อบต.ดงกระทงยามกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 19 หน้า 74)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม หมู่
ที 4

จํานวน 171,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดง
กระทงยาม ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. สถานทีก่อ
สร้าง บริเวณหมู่ที 4 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ตามแบบ อบต.ดงกระทงยามกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 16 หน้า 74)

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายนําบล็อคคอนเวิร์ส จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายนําบล็อคคอนเวิร์ส ปริมาณ
งานตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด สถานทีก่อ
สร้าง บริเวณหมู่ที 5 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 26 หน้า 75)

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 93,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน สถานทีก่อ
สร้าง บริเวณหมู่ที 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ผ.08)

โครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองท่าเลือน จํานวน 170,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองท่าเลือน ปริมาณงาน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามกําหนด สถานทีก่อ
สร้าง หมู่ที 1 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการสร้างคันกันนําเพืออนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดหนองตาอ่อน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสร้างคันกันนําเพืออนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดหนองตา
อ่อน โดยวางท่อขนาด O 1.00 ม. จํานวน 12 ท่อน พร้อมลง
ลูกรัง ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
กําหนด สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่ที 2 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 16 หน้า 73)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ปริมาณงาน ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 355 ลบ.ม. สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่ที 1 ตําบลดง
กระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบ อบต.ดง
กระทงยามกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 20 หน้า 74)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ปริมาณ
งาน ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม. สถานทีก่อสร้าง บริเวณหมู่ที 3
 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบ อบต.ดง
กระทงยามกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 20 หน้า 74)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยาม

จํานวน 1,630,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.ดงกระทงยาม
กําหนด สถานทีดําเนินงาน  บริเวณอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม หมู่ที 4 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3 หน้า 106)

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 340,000 บาท

เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีมหาโพธิ เพือจ่ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า จํานวน  340,000 บาท  ดังนี
1) ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 7 ตําบลดงกระทงยาม จํานวน  170,000 บาท
2) ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 4 ตําบลหาดยาง  จํานวน  170,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ผ.02)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,097,880 บาท
งบบุคลากร รวม 383,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 383,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,880 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา 3  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
(1) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  2  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี
(1) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1  อัตรา
(2) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  2  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล 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.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 574,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 524,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  จํานวน  250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
-ค่าธรรมเนียมกําจัดสิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย  จํานวน  264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกําจัดสิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย ให้กับเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
-ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ  จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินทีใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม รถยนต์ส่วนกลาง กต 4788 ปราจีนบุรี และรถยนต์ส่วน
กลาง ทะเบียน กข 9833 ปราจีนบุรี 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
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายท้อง
ถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และ
การให้ความรู้เกียวกับกฎหมายท้องถิน เพือการส่งเสริม  สนับสนุน  การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุม
ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน การขับเคลือนแบบ
บูรณาการ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทํา  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 163)

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบืองต้นเกียวกับท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายเบืองต้นเกียวกับท้องถินให้แก่ผู้บริหารท้องถิน เจ้า
หน้าที ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน และประชาชนทัวไป  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทํา  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 5 หน้า 164)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าจัดทําป้ายชือหรือทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น การจัดพิธี
เปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริวขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 27 หน้า 104)

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนและประชาชนเพือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนเพือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐบาล เอกชน หรือระดับอําเภอ
และจังหวัดเป็นเจ้าภาพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่าค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าใช้
จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลทีมิใช่เจ้า
หน้าทีของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬา ค่าอาหารและเครือ่งดืมสําหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้าของผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 28 หน้า 105)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมรักษา
ศีล พัฒนาจิตใจ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดัง
นี  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 13 หน้า 101)
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชไทยพวนบ้านดงกระทง
ยาม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชไทยพวนบ้านดงกระทงยาม เพือจัดสร้างเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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โครงการส่งเสริมวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน
วันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 10 หน้า 100)
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โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมจัดงานส่งเสริม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 14 หน้า 101)
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โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน(บุญข้าวหลาม) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมจัดงานสนับสนุน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม) โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรอง
ผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอน
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 18 หน้า 102)
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โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดัง
นี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึง
ค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถ
สุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
งาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 15 หน้า 101)
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โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีสารทไทยพวน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 17 หน้า 102)
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โครงการอบรมธรรมะสําหรับเยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดอบรมธรรมะสําหรับ
เยาวชนและประชาชนทัวไป  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ
ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 12 หน้า 100)
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท

(1) อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลัก
ของชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ  จํานวน  35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2561  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 2 หน้า 177)
(2) อุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรี
ปราจีน  จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหา
โพธิ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 1 หน้า 177)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเทียวชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินงานโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่องเทียวชุมชน เป็นการอบรมและหรือศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เคืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอน
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 1 หน้า 93)

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

-สนับสนุนลกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์  จํานวน  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนกลุ่มบ้านดงโฮมสเตย์ ตําบลดงกระทง
ยาม ในการดําเนินงานตามการดําเนินการบริหารจัดการกลุ่มบ้านดงโฮ
มสเตย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3 หน้า 178)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 219,000 บาท
งบบุคลากร รวม 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี จํานวน 1  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1) นักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดอาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดอา
เซียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้
ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือ
ถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ทีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 8 หน้า 92)
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โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
นํา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ที
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจค
เตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 10 หน้า 83)

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพือสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่น
ใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี ค่าใช้จ่ยใน
การฝึกอบรม  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 7 หน้า 92)
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ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 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
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,689,603 บาท
งบกลาง รวม 12,689,603 บาท
งบกลาง รวม 12,689,603 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,952,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) 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  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

สํารองจ่าย จํานวน 688,408 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ   ดังนี
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515  ลง
วันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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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 สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทง
ยาม จํานวน 100,000 บาท ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดยาง จํานวน 30,000
 บาท ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 187,195 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยใน
ปี  2561  ได้ประมาณการไว้ที  36,719,500  บาท   คํานวณได้  ดัง
นี  36,719,500  –18,000,000  =  18,719,500  X  1/100 =  
187,195  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
5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 
 

1. สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 
1/2560  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2560 

2. สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 
2/2560  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2560 

3. สําเนาสรุปผลการประมาณราคากอสราง :- 
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม  งบประมาณ  170,000 บาทปริมาณงาน 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 252 ตร.ม. สถานท่ีกอสรางบริเวณหมู
ท่ี 6 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

(ตามแบบของ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม งบประมาณ 170,000 บาท 

ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 252 ตร.ม. สถานท่ี
กอสรางบริเวณหมูท่ี 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
(ตามแบบของ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 

-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ดงกระทงยาม งบประมาณ 170,000 บาท 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 255 ตร.ม. สถานท่ี
กอสรางบริเวณหมูท่ี 4 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
(ตามแบบของ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 

-โครงการกอสรางประตูเปด-ปดระบายนํ้าบล็อกคอนเวิรส  งบประมาณ  170,000 บาท 
ปริมาณงานตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามกําหนด สถานท่ีกอสราง บริเวณหมูท่ี 5 ตําบลดง
กระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

-โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน  งบประมาณ  93,000 บาท 
สถานท่ีกอสรางบริเวณหมูท่ี 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
(ตามแบบของ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 

-โครงการวางทอลอดพรอมประตูปด-เปดคลองทาเลื่อน งบประมาณ  170,600 บาท 
ปริมาณงานตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามกําหนด หมูท่ี 1 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

-โครงการสรางคันก้ันนํ้าเพ่ืออนุรักษพันธุปลานํ้าจืดหนองตาออน  งบประมาณ  170,000 บาท 
วางทอขนาด Ø  1.00 ม. จํานวน 12 ทอน พรอมลงลูกรัง ปริมาณงาน ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยามกําหนด สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 2 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

-โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  งบประมาณ  77,000 บาท 
ปริมาณงาน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 355 ลบ.ม. สถานท่ีกอสราง บริเวณหมูท่ี 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
(ตามแบบ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 

-โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมูบาน  งบประมาณ  170,000 บาท 
ปริมาณงาน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 780 ลบ.ม. สถานท่ีกอสราง บริเวณหมูท่ี 3 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
(ตามแบบ อบต.ดงกระทงยามกําหนด) 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม งบประมาณ  1,630,000 บาท 
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.กําหนด 
สถานท่ีดําเนินงาน บริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม หมูท่ี 4 ตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 


