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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 
อ ำเภอหนองก่ี   จังหวัดบุรีรัมย์ 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,821,705 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 18,857,640 บาท 

  
งบกลาง รวม 18,857,640 บาท 

   
งบกลาง รวม 18,857,640 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
กรณีนำยจ้ำง 
ในอัตรำร้อยละ  5  ของค่ำจ้ำงที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จะต้องจ่ำยเพื่ออุดหนุนเงินค่ำเบี้ยประกันสังคมของพนักงำน
จ้ำง  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำม
พระรำชบัญญัติ  และหนังสือสั่งกำรดังนี้   
    1)  พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
    2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 เรื่อง กำร
จ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  
    3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,109,200 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อำยุ  ตำมระเบียบและหนังสือ
สั่งกำรดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
    3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
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หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
    4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 146 ลง
วันที่ 23 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนเงิน
อุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 เรื่อง กำรซักซ้อมแนว
ทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรสร้ำง
หลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
สนับสนุนสวัสดิกำรกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 5,532,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิกำร  ตำมระเบียบและ
หนังสือสั่งกำรดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย
เบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2559   
    4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 เรื่อง กำรซักซ้อมแนว
ทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรสร้ำง

      



84 
 

84 
 

หลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
สนับสนุนสวัสดิกำรกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตำมบัญชีรำยชื่อที่
ได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    1)  กระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17   
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1198 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไป ส ำหรับสนับสนุนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

      

      1)  พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย พ.ศ. 2560 
    2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย   ด่วน
มำก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที่  12  มีนำคม   2545  เรื่อง  กำรช่วยเหลือประชำชนกรณี
เกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4224  ลงวันที่  10  ตุลำคม  2554   เรื่องกำรช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย  น้ ำท่วมฉับพลัน  น้ ำป่ำไหลหลำก  และน้ ำล้น
ตลิ่ง 
    4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย   ที่  มท  0808.2/
ว  3215  ลงวันที่  6  มิถุนำยน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลง
วันที่   13  มกรำคม  2558   เรื่อง  กำรเตรียมกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยหนำว  
    6)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย   ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0891.2/ว  4515  ลง
วันที่  11  สิงหำคม 2558/   เรื่อง  กำรเตรียมกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำป้องกันอุทกภัย  น้ ำท่วมฉับพลัน   น้ ำป่ำไหล
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หลำก  และดินถล่ม 
    7)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 843  ลง
วันที่ 28 เมษำยน 2559  เรื่อง  กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยแล้ง 
    8)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2360  ลง
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558  เรื่อง  กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
จัดกำรปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ประจ ำปี 2559 
    9)  หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 3358  ลงวันที่ 29  ตุลำคม  2553 
    10) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19  มิถุนำยน 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    11)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
    12) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 
    13)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำกที่ มท 0808.2/
ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        

 
      

   
รายจา่ยตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 456,440 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจ ำปี ตำม
งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจำคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2563 ได้ประมำณกำร
รำยรับทุกประเภทประจ ำปี ตำมงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ไว้
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ที ่ 23,114,000 x 2/100 = 462,280 บำท ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    1)  พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
    2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
    3)  หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.5/ว 40 ลง
วันที่ 14 สิงหำคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2559 
    4)  หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.5/ว 41 ลง
วันที่ 14 สิงหำคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2559 
    5)  หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นด่วนมำกที่ มท 0808.5/ว 28 ลง
วันที่ 21 กรกฎำคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2560 

    
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 170,000 บาท 

      

  (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
จ ำนวน   170,000   บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
องค์กำรบริหำร  ส่วนต ำบล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40  ของ
ค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ตำมประกำศ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
      1)  ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนของ
องค์กำรบริหำรจังหวัด เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
กำรให้บริกำรสำธำรณะลงวันที่23  พฤศจิกำยน  2552 
      2)  ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
      3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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     4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่24 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว
1263   ลงวันที่30  พฤษภำคม  2557   
      6)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201      ลง
วันที่ 30  มิถุนำยน 2553  เรื่อง สอบถำมกำรตั้งงบประมำณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     7)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลง
วันที่  10  พฤศจิกำยน  2552  เรื่อง  กำรด ำเนินงำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
     8)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว1514  ลงวันที่ 26  กรกฎำคม  2554   
     9)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1202ลงวันที่  17  กรกฎำคม  2557   
(2) ทุนกำรศึกษำครู/ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  30,000 บำท 
ตำมประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
   1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 1365   ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550  

        

 
      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบล  และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถึงแกค่วำมตำยใน
ระหว่ำงรับรำชกำร  
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนำยน 2537   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,209,580 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,117,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,535,920 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ  20,400 บำท/
เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  244,800 บำท                              
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2     อัตรำๆ
ละ 11,220 บำท / เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  (1) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 x  1,750 x 12 = 21,120 บำท 
(2) ค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 2 x 880 x 12 = 21,120 บำท 
    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 1,750 บำท / เดือน รวม 12 เดือ
น เป็นเงิน 21,000 บำท (2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
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ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ๆละ 880 บำท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บำท 
    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  
(ส ำนักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 7,200 บำท / เดือน รวม 12 เดือน
 เป็นเงิน 86,400 บำท  
    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ส ำนัก
ปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,851,200 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 11,220 บำท / เดือน รวม 12 เดือ
น เป็นเงิน 134,640 บำท     
   (2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 9,180 บำท/
เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บำท     
   (3) เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 7,200 บำท/
เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท     
   (4) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 31 อัตรำ ๆ ละ 7,200 บำท/
เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,764,000 บำท    ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  
     (ส ำนักปลัด) 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,581,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,752,460 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล ประจ ำปี  จ ำนวน 8 อัตรำ รวม 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
(1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล             จ ำนวน    1    อัตรำ     
(2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล        จ ำนวน    1    อัตรำ     
(3) หัวหน้ำส ำนักปลัด      จ ำนวน    1    อัตรำ     
(4) นักจัดกำรงำนทั่วไป    จ ำนวน    1    อัตรำ     
(5) นักทรัพยำกรบุคคล     จ ำนวน    1    อัตรำ     
(6) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   จ ำนวน      1    อัตรำ    
(7) นิติกร                                จ ำนวน     1    อัตรำ     
(8) เจ้ำพนักงำนธุรกำร                 จ ำนวน     1    อัตรำ    
 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนส่วน
ต ำบล ดังนี้     
   (1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใน
อัตรำเดือนละ 7,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน     
   
   (ส ำนักงำนปลัด) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 147,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน ดังนี้ 
    (1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดือน
ละ 7,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บำท 
    (2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดือน
ละ 3,500 บำท จ ำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 
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    (3) หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดือน
ละ 3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
    ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
ให้พนักงำนส่วนต ำบลได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือน ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2547  
   (ส ำนักปลัด) 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 553,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
    (1) ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (2) พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1  อัตรำ 
    (3) พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  ดังนี้ 
    (1) คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (ส ำนักงำนปลัด) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 44,220 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  32,220 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ และ
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ 1 อัตรำ 
    (2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว ส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 1,000 บำท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (ส ำนักปลัด) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,013,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อสั่ง
กำร  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 3072     
ลงวันที่ 29 กันยำยน  2557  เรื่อง  แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.
อบต.เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรคัดเลือกพนักงำนและพนักงำน
จ้ำง จ ำนวน 5,000 บำท ตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่ง
กำร ดังนี้ 
   1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำร
คัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
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    2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำร
คัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  
 
(2)ค่ำใช้จ่ำยประจ ำศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
      1)ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงำน 3-4 เดือน 
       2)ค่ำตอบแทนกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงำน 3-4 เดือน จ ำนวน 2 คน 
       3)ค่ำตอบแทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงำน 3-4 เดือน 
       4)ค่ำตอบแทนนำยอ ำเภอ/ผู้อ ำนวยกำร
เขต ปฏิบัติงำน 2 เดือน 
        5)ค่ำตอบแทนนำยทะเบียนอ ำเภอ/นำยทะเบียน
ท้องถิ่น ปฏิบัติงำน 2 เดือน 
        6)ค่ำตอบแทนอนุกรรมกำรหรือบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องหรือคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         7)ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำท ำกำร ส ำหรับ
พนักงำน ลูกจ้ำง ของ อปท. 
(ส ำนักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่นอก
เวลำรำชกำร  ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อสั่ง
กำร  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 153,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
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    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
ผู้บริหำร  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำรดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    4) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำเล่ำเรียน 
    (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,215,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 350,000 บำท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  
ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำย
เกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย
เสียง  โทรทัศน์   
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ย
ประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ  
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กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสังกำร  ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ
ค่ำใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
     1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
จ้ำงแรงงำน 
     2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
     (ส ำนักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      (1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตั้ง
งบประมำณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรำยได้จริงของ
ปีงบประมำณท่ีล่วงมำโดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจ  เงินกู้  เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ดังนี้  ใน
ปีงบประมำณ  2563   มียอดรำยรับ
จริง  23,114,000 บำท  ค ำนวณได้
ดังนี้   23,114,000 x  1/100  = 231,140  บำท  ให้เบิกจ่ำยได้
ในภำยในวงเงินงบประมำณที่ประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนด
และตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดข้ึนจริง  มำประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย   
    (2)  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร  ที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้ง
จ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรอง  ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงและให้
แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม  เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำร
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จ่ำย  ข้อ (1) และ (2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ  สั่งกำรดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎำคม  2548  เรื่อง  กำรตั้งงบประมำณและกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด)  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำ
รับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     

      



97 
 

97 
 

    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (ส ำนักปลัด) 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำลที่
เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 700,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งตำมท่ีกฎหมำย  อีกท้ัง
ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรณรงค์ หรือกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือ
สมำชิกวุฒิสภำ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัด
สถำนที่  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสำร  ค่ำของสมนำคุณ  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำ
ป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
    2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนำยน  2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ส ำนักปลัด) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 203 ล ำดับที่ 308 

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
และกำรเลือกตั้งตำมท่ีกฎหมำย  อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิก
วุฒิสภำ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่  ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสำร  ค่ำของสมนำคุณ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
    2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนำยน  2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ส ำนักปลัด) 
     แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 204 ล ำดับที่ 309 
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อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองกี่ 

จ านวน 45,000 บาท 

      

      อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ ำเภอหนองก่ี  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2565  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 25593) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
    (ส ำนักปลัด) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 173 ล ำดับที่ 223 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
    (1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
    (2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่น
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ป้ำย ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน เครื่องรับ
โทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ดอก
ล ำโพง ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่น
ป้ำย ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
        1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
        2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
        3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
        4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
            1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
            2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

      



104 
 

104 
 

    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (ส ำนักปลัด) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 478,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 420,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ  หรือ  อำคำร
สถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล    (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ   
    (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ  (ส ำนักปลัด) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 54,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร
ภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุ
สื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำ
เคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม  
เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  
 
    (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 12,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ จ านวน 7,500 บาท 

      

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ Multifution แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆละ 7,500 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ ต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) -
 สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) -
 สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ  
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
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เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำน
ผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น - สำมำรถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน ตำมบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ เดือน ธันวำคม 2563 
(ส ำนักปลัด) 

        

 
      

    
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
    - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
    - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
    (ใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม)  
     (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ดังนี้ 
    (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองกี่เพื่อด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอหนอง
ก่ี จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 30,000 บาท 
    (ส ำนักปลัด) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 194 ล ำดับที่ 228 
    (2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองกี่เพื่อด าเนิน
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี จ านวน 20,000 บาท 
    (ส ำนักปลัด) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 173 ล ำดับที่ 224 
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      (3) อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อด าเนิน
โครงการ 
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จ านวน 10,000 บาท 
     แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 218 ล ำดับที่ 349 
    ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 

   
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    
อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหนองกี่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กรกำรกุศล ดังนี้ 
   (1) อุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอหนองกี่ เพ่ือด ำเนินโครงกำร
ขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของกิ่งกำชำด อ ำเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน 30,000 บำท  
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 1 
(ส ำนักปลัด) 

      

    
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

        อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
เหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือด ำเนินโครงกำรจัดหำรำยได้เพ่ือ
จัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำม
ภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ ตำมระเบียบและหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 173 ล ำดับที่ 225 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
ส ารวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหน่วยงำนภำยนอกส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองไผ่(ส ำนักปลัด) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
 2565  ยุทธศำสตร์ที่ 7 หน้ำ 223 ล ำดับที่ 356 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,901,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,128,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,128,740 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,488,080 บาท 

      

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  จ ำนวน  6  อัตรำ  รวม 12  เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
       (1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง               จ ำนวน 1 อัตรำ     
       (2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี           จ ำนวน 1 อัตรำ   
       (3) นักวิชำกำรคลัง                      จ ำนวน 1 อัตรำ     
       (4) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้          จ ำนวน 1 อัตรำ   
       (5) เจ้ำพนักงำนพัสดุ                    จ ำนวน 1 อัตรำ      
       (6) เจ้ำพนักงำนธุรกำร                  จ ำนวน 1 อัตรำ    
       (กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บำท  
    ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉับที่ 6) ลง
วันที่ 17 พฤษภำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้
พนักงำนส่วนต ำบลได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือน ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2547 (กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 535,540 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ 
     โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
      1)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  1 อัตรำ   
      2)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้    จ ำนวน  1 อัตรำ     
      3)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน  1 อัตรำ  
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  1 อัตรำ 
     โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
      1) คนงำนทั่วไป  จ ำนวน  1 อัตรำ 
      (กองคลัง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 63,120 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 63,120 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
    1)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ  
         ค่ำครองชีพชั่วครำว 2,000 บำท รวม 12 เดือน  
    2)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ  
         ค่ำครองชีพชั่วครำว  1,875  บำท รวม 12 เดือน    
    3)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ   
          ค่ำครองชีพชั่วครำว 385 บำท  รวม 12 เดือน 
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 1,000 บำท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
      1) คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ  
(กองคลัง) 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 748,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง   ตำมระเบียบ  และ
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 3072  ลงวันที่  29  กันยำยน  2557  เรื่อง  แนวทำงกำรเบิก
จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
    5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี  
    (กองคลัง) 
 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่นอก
เวลำรำชกำร  ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อสั่ง
กำร  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะ
ได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
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    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    (กองคลัง) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
ผู้บริหำร  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำรดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    4) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำเล่ำเรียน 
    (กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 542,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 432,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำ
เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ฯลฯ 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
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    1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1 ธันวำคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
    1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 
    2) พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
    (กองคลัง) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      (1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตั้ง
งบประมำณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรำยได้จริงของ
ปีงบประมำณท่ีล่วงมำโดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจ  เงินกู้  เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ดังนี้  ใน
ปีงบประมำณ  2563   มียอดรำยรับ
จริง  23,114,000 บำท  ค ำนวณได้
ดังนี้   23,114,000 x  1/100  = 231,140  บำท  ให้เบิกจ่ำยได้
ในภำยในวงเงินงบประมำณที่ประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนด
และตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดข้ึนจริง  มำประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย   
    (2)  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร  ที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้ง
จ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรอง  ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงและให้
แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม  เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำร
จ่ำย  ข้อ (1) และ (2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ  สั่งกำรดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎำคม  2548  เรื่อง  กำรตั้งงบประมำณและกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิก
สภำเทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง
เทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 

      

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บ
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำคัด
ส ำเนำ   
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำจ้ำงส ำรวจพื้นที่
และจัดเก็บข้อมูล  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ
รำยได้  โดยค ำนึงถึงควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน
ตำมระเบียบ  และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้   
     1)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2550       
     2)  หนังสือกระทรวงมำหดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  ลง
วันที่9  มกรำคม  2555 
     3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง  ด่วน
มำก  ที ่มท 0808.3/ว 462  ลง
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วันที่  29 กุมภำพันธ์ 2551  เรื่อง  กำรจัดท ำแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (กองคลัง)แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 223 ล ำดับที่ 357 

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษีค่าธรรมเนียม 
และใบอนุญาตต่างๆ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีค่ำธรรมเนียม และ
ใบอนุญำตต่ำงๆ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำคัดส ำเนำ  ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำ
กระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำจ้ำงส ำรวจพื้นที่และจัดเก็บ
ข้อมูล  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้  โดย
ค ำนึงถึงควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนตำม
ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้   
     1)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2550       
     2)  หนังสือกระทรวงมำหดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  ลง
วันที่9  มกรำคม  2555 
     3)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง  ด่วน
มำก  ที ่มท 0808.3/ว 462  ลง
วันที่  29 กุมภำพันธ์ 2551  เรื่อง  กำรจัดท ำแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (กองคลัง) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 222 ล ำดับที่ 354 
  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                               (1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย    (2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อ
มำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ     
(กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่น
ป้ำย ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองคลัง) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่น
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ป้ำย ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
(กองคลัง) 
 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
        1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
        2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
        3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
        4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
            1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น 
            2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองคลัง) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองคลัง) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำ
ไปรษณีย์อำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กองคลัง) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร
ภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุ
สื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำ
เคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม  
เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  
    (กองคลัง) 

      

  
งบลงทุน รวม 25,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น แบบ 2 ก๊อก จ านวน 25,100 บาท 

      

      เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำร้อน – น้ ำเย็น แบบต่อขนำด 2 ก๊อก 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีหัวก๊อกจ่ำยน้ ำโดยเป็น น้ ำร้อน 1 หัว น้ ำเย็น 1 หัว 
-เป็นเครื่องท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็นตั้งพ้ืน ระบบต่อท่อประปำ 
-มีระบบกรองน้ ำในตัวเครื่อง 
-ควำมจุถังเก็บน้ ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร 
-ควำมจุถังน้ ำร้อนไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร 
-ตัวเครื่องทั้งภำยนอกและภำยในท ำด้วยวัสดุหรือโลหะท่ีไม่เป็น
สนิม 
-ถังบรรจุน้ ำภำยในท ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะก่ัว 
-มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด ปิดน้ ำ 
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
-ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
รำคำไม่รวมค่ำติด 
 
(กองคลัง) 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 246,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 199,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 199,200 บาท 

      

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล ประจ ำปี  จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
       (1) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
 
       (หน่วยตรวจสอบภำยใน)     

      

  
งบด าเนินงาน รวม 47,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

            เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อ
สั่งกำร 
          (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 33,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
ผู้บริหำร  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำร 
       (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำย
เกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย
เสียง  โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ  
        (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำ
ผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไป
รำชกำร  ของพนักงำนเทศบำลที่เดินทำงไป
ประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อรำชกำร ฯลฯ   
       (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 753,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 501,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 501,220 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 497,620 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำน
ส่วนต ำบล ประจ ำปี  2  อัตรำ  จ ำนวน 12  เดือน  โดยจ่ำย
ให้กับพนักงำนส่วนส่วนต ำบล ดังนี้ 
     (1)  เจ้ำพนักงำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จ ำนวน  2  อัตรำ  
    (ส ำนักปลัด)  
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ส ำหรับผู้มีสิทธิ

ตำมระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 252,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 81,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
    3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
    5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี    
   (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่นอก
เวลำรำชกำร  ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อสั่ง
กำร  ดังนี้      1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะ
ได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
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ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    (งำนป้องกัน ส ำนักปลัด) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
ผู้บริหำร  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำรดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    4) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำเล่ำเรียน 
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำ
เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ฯลฯ 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1 ธันวำคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



123 
 

123 
 

กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
        1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 
        2) พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 563,175 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 523,175 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 236,675 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิก
สภำเทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง
เทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 26,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรซักซ้อมแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและ
ปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำ
ประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำ
กระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำงและ
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เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำ
ป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำร
จัดท ำโครงกำร  ตำมพระรำชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1)  พระรำชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2522 
    2)  พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย พ.ศ. 2550 
    3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหน่วยอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2549 
    4)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเลือน  พ.ศ. 2553   
    5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่  มท 0808.2/
ว 3795  ลงวันที่  17 พฤศจิกำยน 2552   เรื่อง  กำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำวัสดุเครื่องแต่ง
กำยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)   
    6)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด)  
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่ 3 หน้ำ 206 ล ำดับที่ 312 

    
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จ านวน 160,675 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดู
งำน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมพระรำชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1)  พระรำชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2522 
    2)  พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย พ.ศ. 2550 
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    3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหน่วยอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2549 
    4)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเลือน  พ.ศ. 2553   
    5)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่  มท 0808.2/
ว 3795  ลงวันที่  17 พฤศจิกำยน 2552   เรื่อง  กำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำวัสดุเครื่องแต่ง
กำยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)   
    6)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด)  
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่3 หน้ำ 208 ล ำดับที่ 320 

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคัญ  เช่น  เทศกำลปีใหม่  หรือเทศกำลสงกรำนต์  และ
มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว  เป็นต้น  โดย
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ  ค่ำวัสดุ  เครือ่งเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำ
หนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำ
กระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557   
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก
ที ่0808.2/ว 2373  ลง
วันที่  23  ธันวำคม 2557  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้กับอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2557 
    3)   หนังสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว
2721 ลว 18 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  
    4)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด)  
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่3 หน้ำ 207 ล ำดับที่ 318 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
    (1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
    (2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ  
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 286,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่น
ป้ำย ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
     2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
     3.รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
 
 
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอื
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
        1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
        2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
        3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
        4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
            1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแบบ อป
พร. จ ำนวน 60 ชุด ๆละ 2,500 บำท 
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 36,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุดับเพลิง มีรำยระเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  1. สำยส่งน้ ำ ขนำด 1.5" x 20 ม. ข้อต่อหัวท้ำย
ทองเหลือง เส้นละ  12,000 บำท จ ำนวน  2 เส้น เป็น
เงิน 24,000 บำท 
   2. ข้อแยกสำมทำงอลูมิเนียมมีวำล์ลเปิด -
 ปิด 2 ทำง รำคำ 12,500 บำท 
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด)  

      

  
งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับ
โซ่ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว 
  - ประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 5.3 แรงม้ำ 
  - ระบบสตำร์ทเครื่อง มือดึงสตำร์ท 
  - แผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว 
  - ขนำดโซ่ส ำหรับบำร์ 25 นิ้ว 
  - ชุดเครื่องมือ 1 ชุด 
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 2 
 
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 

      

 
งานจราจร รวม 42,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท 

   
วัสดุจราจร จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุจรำจร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1. แบริเออ
พลำสติก ขนำด 45 x 150 x 80 ซม. จ ำนวน 12 ตัว ๆ ละ 3,00
0 บำท เป็นเงิน 36,000 บำท 
     2. กระบองไฟกระพริบแบบชาร์จ
ได้ จ ำนวน 12 อัน ๆ ละ 500 บำท เป็นเงิน 6,000 บำท 
(งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,572,490 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,126,190 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,126,190 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,105,190 บำท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  จ ำนวน 4 อัตรำ  รวม 12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบล  ดังนี้ 
      (1) นักบริหำรงำนกำรศึกษำ         จ ำนวน 1 อัตรำ      
      (2) นักวิชำกำรศึกษำ                 จ ำนวน 2 อัตรำ      
      (3) เจ้ำพนักงำนธุรกำร               จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 21,000 บำท 

      

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ
จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/เดือน รวม 6 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บำท 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 341,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง ตำม
ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
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วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
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    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำ
เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ฯลฯ 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  1 ธันวำคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
        1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 
        2) พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิก
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สภำเทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง
เทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ สำสนำและวัฒนธรรม) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      (1) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของ
และค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
         1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำ
ใช้สอย 
         2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (2) กรณีค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้ปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
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    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
     2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
     3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
(กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพ
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ไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ วัสด ุอุปกรณ์กีฬำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของโดยสภำพ 
ไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
     1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
     2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บำท   
     3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
     4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ   
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

  
งบลงทุน รวม 105,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 105,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 9,800 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,900 บำท เป็น
เงิน 9,800 บำท  
(กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีที
ยู 

จ านวน 46,100 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
 - ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู 
 - รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมติดตั้ง 
 - เครื่องปรับอำกำศทีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5  
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
 - มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 - กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี้ สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
 - ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยก
จำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนำดไม่
ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2563 
(กองกำรศึกษำฯ) 
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ บานเลื่อน จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนทึบ บำน
เลื่อน 2 หลัง ๆละ 13,000 บำท 
(กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 8,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด มี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ ท ำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำม
กว้ำงตัวละ 9 นิ้ว มีฐำนรองโต๊ะหมู่บูชำ ตำมมำตรฐำนบัญชี
ครุภัณฑ์ 2563 
(กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
(1) เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบหัวฉีดหมึก จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ Multifution แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังพิมพ์ จ ำนวน 2 เครื่อง ๆละ 7,500 บำท คุณลักษณะ
พ้ืนฐำน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ ต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) -
 สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) –
 สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ  
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำน
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ผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น - สำมำรถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
-ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 
(กองกำรศึกษำฯ) 

        

 
      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,218,213 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,298,433 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,298,433 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,000,168 บาท 

      

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  4  อัตรำ  จ ำนวน  12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้        
    1)  ครู ค.ศ.1/ค.ศ.2     จ ำนวน   2   อัตรำ 
    2)  ครูผู้ดูแลเด็ก          จ ำนวน  2   อัตรำ 
   (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะ
คร ูจ ำนวน 2 อัตรำ ๆละ 3,500 บำท 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บำท  
    - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17  
    - หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.3/ ว1332 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 
    - รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไปประจ ำปีงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. 2563 
    - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 
   (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,123,545 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จ ำนวน 7  อัตรำ  จ ำนวน 12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำน
จ้ำงดังนี้ 
     1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  5  อัตรำ 
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(2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 2  อัตรำ จ ำนวน 12  เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง
ดังนี้ 
    1) ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  1  อัตรำ 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 90,720 บาท 

      

   (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจจ ำนวน 7 อัตรำ  จ ำนวน  12  เดือน โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนจ้ำงดังนี้ 
     1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  7  อัตรำ 
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป 
จ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน  12  เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง
ดังนี้ 
     1) ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  1  อัตรำ 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 5,316,880 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(กองกำรศึกษำฯ) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 9,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
เทศบำลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    4) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 3,307,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,512,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน(ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำย
เกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)ค่ำธรรมเนียม
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ต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน   ฯลฯ 
    กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสังกำร  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1452  ลงวันที่27 พฤษภำคม  2541  เรื่อง  กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
     1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
จ้ำงแรงงำน 
     2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิก
สภำเทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง
เทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
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โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและ
วันส ำคัญของชำติ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการมุมรักการอ่านในต าบลเมืองไผ่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรมุมรักกำรอ่ำนใน
ต ำบลเมืองไผ่  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและ
ผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
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บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เตน้ท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้         
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
   (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 6   ล ำดับที่ 3 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

จ านวน 1,029,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำอำหำรกลำงวัน (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) อัตรำมื้อละ 20 บำท
ต่อคนต่อวัน  เป็นเวลำ 245 วัน จ ำนวนเด็กนักเรียน 235 คน
(ยอดเด็กนักเรียน ณ 3 กรกฎำคม 2563)ดังนี้ 
    1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระขำม   
    2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน  
    3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เมืองไผ่  
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
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ว 3028  ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 175 ล ำดับที่ 228 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

จ านวน 340,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) อัตรำคน
ละ  1,700  บำทต่อปี จ ำนวนเด็กนักเรียน 200 คน (ยอดเด็ก
นักเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2564) ดังนี้     
   1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระขำม       
   2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน        
   3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เมืองไผ่ ตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)     
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 178 ล ำดับที่ 237 

      

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและ
ผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ

      



145 
 

145 
 

เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 178 ล ำดับที่ 237 

    
โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกีฬาสัมพันธ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยสุขภำพดี
กีฬำสัมพันธ์  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและ
ผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
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เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้         
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกฬีำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 175 ล ำดับที่ 230 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คร ูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 178 ล ำดับที่ 238 

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 226,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือ , ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน , ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้กับเด็กปฐมวัยอำยุ 3-
5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ศพด.) มีรำยละเอียดดังนี้  
    (1)ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท  
ต่อปี 200 x 200 = 40,000 
    (2)ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท 
ต่อปี 200 x 200 = 40,000 
    (3)ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท 
ต่อปี 300 x 200 = 60,000 
    (4)ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำ 430 บำทต่อ
ปี 430 x 200 = 86,000 
    1)หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลง 16 มิถุนำยน 2552 
    2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/
ว 1358 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2559     
     (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

    
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้และ
พวงมำลำ   ตำมควำมจ ำ เป็น  ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกำยน 2530  เรื่อง  กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพ่ือ
มอบให้บุคคลต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่ม
ดอกไม้  สรุปมีนัยส ำคัญดังนี้ 
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        1. เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ 
        2. ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ส ำหรับมอบให้
ผู้มีเกียรติ ชำวต่ำงประเทศและคู่สมรสที่เดินทำงเข้ำมำหรือออก
จำกประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บำท 
        3. ค่ำพวงมำลำ หรือพำนประดับพุ่มดอกไม้ ส ำหรับ
วำง ณ อนุสำวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท 
        4. ค่ำพวงมำลำส ำหรับวำงศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่
เกิน 400 บำท 
    2) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหำคม  2530 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพ่ือมอบ
ให้บุคคลต่ำง ๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่มดอกไม้ 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      (1) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของ
และค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำก      ค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
         1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำ
ใช้สอย 
         2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (2) กรณีค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้ปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,919,880 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ

      



149 
 

149 
 

คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,859,880 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวแบ่งกำรพิจำรณำ
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทน
แต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้ว
เกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
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รูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจก
เงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่อง
บดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อ
ไฟฟ้ำรวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติดน้ ำร้อน กระติดน้ ำแข็ง ถัง
แก๊ส เตำ สำยยำฉีดน้ ำ อ่ำงล้ำงจำน ถังน้ ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำ
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  และ
อำหำรเสริมนม  ดังนี้   
(1)  อำหำรเสริมนมส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ จ ำนวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนนำจำน,  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระขำม,ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เมืองไผ่)  จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้   
(2)  อำหำรเสริมนมส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นส ำหรับสนับสนุนอำหำร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ)  จ ำนวน 6 แห่ง  (โรงเรียนบ้ำนนำจำน
,  โรงเรียนบ้ำนโคกกระชำย,  โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ ,โรงเรียน
บ้ำนหนองม่วง,โรงเรียนบ้ำนสระขำม,โรงเรียนจตุรำษฎร์
วิทยำ  จ ำนวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/
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ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2565 

      

   (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองกำรศึกษำฯ) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
(กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระขำม ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง
ไผ่  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำประปำ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  
    (กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร

ภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุ
      



153 
 

153 
 

สื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร
อ่ืนๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็น
ต้น  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 
(กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม) 

  
งบลงทุน รวม 662,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 12,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที 
มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
มีถำดใส่กระดำษไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
สำมำรถใช้ได้กับ A4 , Letter , และ Custom 
-ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 
 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วก ำแพงบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
นำจำน  แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้ำที่ 178 ล ำดับที่ 257 
 
(กองกำรศึกษำฯ) 
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โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระขาม จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วก ำแพงบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนสระขำม แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
 2565) หน้ำที่ 178 ล ำดับที่ 256  (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.เมืองไผ่ ทั้ง 3 แห่ง แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 8 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนนำจำน  แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 10 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) จ านวน 2,940,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) )อัตรำมื้อละ 21 บำท
ต่อคนต่อวัน จ ำนวน  200 วัน จ ำนวนเด็ก
นักเรียน 700 คน (ยอดเด็ก
นักเรียน  ณ 10  มิถุนำยน  2564)  ดังนี้           
    1. โรงเรียนบ้ำนนำจำน           
    2. โรงเรียนบ้ำนโคกกระชำย         
    3. โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่            
    4. โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง            
    5. โรงเรียนจตุคำมรำษฎร์วิทยำ            
    6. โรงเรียนบ้ำนสระขำม  
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนำยน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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    3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ด่วนที่สุด 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 174 ล ำดับที่ 227 

        

 
      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,711,138 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,167,138 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,167,138 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 866,220 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  จ ำนวน  3  อัตรำ  รวม 12  เดือน  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  จ ำนวน  1  อัตรำ 
(2) นักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ 
(3) เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ 
(กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจ ำนวน 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/
เดือน รวม 6 เดือน  
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 257,898 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
      (1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ 
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      พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ 
      (1) คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 22,020 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
      (1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,669,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 145,000 บาท 

      

     (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
    5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที ่29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
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เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
    (2) ค่ำตอบแทนนัก
บริบำล จ ำนวน 2 อัตรำ ๆละ 6,000 บำท/เดือน  12 เดือน เป็น
เงิน 144,000 บำท 
    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่นอก
เวลำรำชกำร  ตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    พ.ศ.2559 
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,299,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 720,000 บาท 

      

      (1)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนกู้ชีพฉุกเฉิน
เบื้องต้น (1669)  วันละ 2 เวรๆละ 3 คนๆละ 10,000 บำท/
เดือน จ ำนวน 12 เดอืน รวมเป็นเงิน 720,000 บำท 
    (2)ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำ
ซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ   ค่ำจ้ำง
ต่ำงๆ ฯลฯ จ ำนวน 10,000 บำท 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
         1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 7120  ลงวันที่  1 ธันวำคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
         2)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 
         3)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
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    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิก
สภำเทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง
เทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ่ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำ
ติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
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สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทศัน ์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1)  พระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
    2)  ประกำศสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2553 
    3)  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผน และข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0891.3/ว 2826  ลง
วันที่17  กันยำยน  2553  เรื่อง กำรด ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 191 ล ำดับที่ 265 

        

 
      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกีย่วข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
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งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     1)  หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 1891.3/ว 3362  ลงวันที่
19  สิงหำคม  2556  เรื่อง  กำรด ำเนินงำนป้องกันและควำมคุม
กำรระบำดของโรคไข้เลือดออก      2) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    3) หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 191 ล ำดับที่ 266 

    
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 117,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ (ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนของ
ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอฯ)โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ ค่ำวัคซีน ค่ำจัดเก็บข้อมูล ค่ำ
บันทึกระบบ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
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กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำ
ติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1)  พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดต่อและอำกำร
ส ำคัญ 
    2)  พระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ  พ.ศ. 2535 
    3)  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 
    4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0891.3/
ว 1203    ลงวันที่ 15  มิถุนำยน  2558  เรื่อง  กำรด ำเนินงำน
กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 192 ล ำดับที่ 268 

    
โครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกัน ควบคุม เฝ้ำระวัง
กำรระบำดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
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เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำ
ติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครือ่ง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 1 

    
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด จ านวน 16,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรลดและแยกขยะมูลฝอยจำก
แหล่งก ำเนิด โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและ
ผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
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บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 215 ล ำดับที่ 338 

    
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 26,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันโรคเอดส์ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
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โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด
งำน ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 1891.3/
ว 3362   
ลงวันที่19  สิงหำคม  2556  เรื่อง  กำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ควำมคุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก   
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 192 ล ำดับที่ 267 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      (1) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของ
และค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำก      ค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
         1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำ
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ใช้สอย 
         2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (2) กรณีค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้ปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองสำธำรณสุขฯ) 

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำรบ์อน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน เครื่องรับ
โทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ดอก
ล ำโพง ฯลฯ และรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถกู้
ชีพ 1669 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
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มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำหรับรถกู้
ชีพ 1669 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น น้ ำยำพ่นหมอก
ควัน ทรำยอะเบท เคมีภัณฑ์ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
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    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
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จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ   
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 

      



170 
 

170 
 

  
งบลงทุน รวม 515,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ชั้นวางของ เหล็ก 3 ชั้น จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพ่ือจัดซื้อชั้นวำงของเหล็ก 3 ชั้น จ ำนวน 3 หลังๆ
ละ 5,000 บำท (จัดหำตำมรำคำท้องตลำดทั่วไป เนื่องจำกไม่มี
ในบัญชีครุภัณฑ์) 
  (กองสำธำรณสุขฯ) 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน 500,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรหน่วยงำนปฏิบัติกำร
ฉุกเฉิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ยุทธศำสตร์ที่ 7 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 4  
   (กองสำธำรณสุขฯ) 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 360,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ต ำบลเมือง
ไผ่ จ ำนวน  18 หมู่บ้ำน ๆละ 20,000 บำท  
 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 193 ล ำดับที่ 276 
     อุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงค
วัฒนำ วรขันติยรำชนำรี   เป็นเงิน 3,798 บำท 
       อุดหนุนส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนำ วร
ขันติยรำชนำรี เป็นเงิน 37,980 บำท 
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      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 194 ล ำดับที่ 277 
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,158,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,012,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,012,220 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 991,220 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  จ ำนวน  4  อัตรำ  รวม 12  เดือน โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
    (1) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
        จ ำนวน 1 อัตรำ    
    (2) ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 
        จ ำนวน 2 อัตรำ                    
    (3) ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร    จ ำนวน 1 อัตรำ     
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน  ดังนี้  
    (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ  3,500  บำท จ ำนวน 6 เดือน เป็น
เงิน  21,000  บำท   
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 146,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  
ตำมระเบียบกฎหมำย และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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     2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859  
ลงวันที่29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 3072   
ลงวันที่29 กันยำยน 2557 เรื่อง  แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.,ก.ท.,และ  
ก.อบต.เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลตำมสิทธิที่จะ
ได้รับ  ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 28,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน

ต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่ง
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กำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ   
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
(ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน    ฯลฯ 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสังกำร  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1452  ลงวันที่27 พฤษภำคม  2541  เรื่อง  กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภคกรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
         (1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
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พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
จ้ำงแรงงำน 
         (2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ
เทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลกูจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  ที่
เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

      (1) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำก 
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
         1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำ
ใช้สอย 
         2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (2) กรณีค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้ปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
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วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง   
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน  20,000  บำท   
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
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ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ
ผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอำชีพผู้สูงอำยุ  ตำมระเบียบ และ
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    1)  ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  พ.ศ. 2552    
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 195 ล ำดับที่ 280 

      

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ด้ำนศักยภำพชีวิตผู้สูงอำยุ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้ 
    1)  ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  พ.ศ. 2552    
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 196 ล ำดับที่ 285 

      

    
โครงการปันยิ้มสร้างสุข จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรปันยิ้มสร้ำงสุข
ผู้สูงอำยุ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้    1)  ระเบียบ
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยสงเครำะห์ครอบครัวผู้มี
รำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  พ.ศ. 2552        
(กองสวัสดิกำรสังคม) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 196 ล ำดับที่ 286 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,251,809 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,213,809 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,213,809 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 912,890 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี  จ ำนวน  4  อัตรำ  รวม 12  เดือน  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
    (1)  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ               
    (2)  นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ                       
    (3)  นำยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ      
    (4)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  (กองช่ำง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
ช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/เดือน รวม 6 เดือน เป็น
เงนิ 21,000 บำท  (กองช่ำง) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 258,139 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 150,139 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
          1) ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 9,000 บำท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำงดังนี้ 
          1) คนงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (กองช่ำง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,780 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจจ ำนวน 1 อัตรำ เดือน
ละ 815 บำท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 9,780 บำท     โดยจ่ำย
ให้กับพนักงำนจ้ำงดังนี้ 
          1) ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
    (2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำน
จ้ำงทั่วไปจ ำนวน 1 อัตรำๆละ 1,000 บำท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำงดังนี้ 
          1) คนงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ (กองช่ำง) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,038,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 11,000 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร ต้ัง
ไว้ 10,000  บำท ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลง
วันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำร จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ     
     (2)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
        4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
        (กองช่ำง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลตำมสิทธิที่จะ
ได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
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ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    (กองช่ำง) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงิน
บ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    (กองช่ำง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ   
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
(ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย

      



180 
 

180 
 

เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน    ฯลฯ 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสังกำร  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1452  ลงวันที่27 พฤษภำคม  2541  เรื่อง  กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภคกรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
         (1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
จ้ำงแรงงำน 
         (2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
    (กองช่ำง) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ
เทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลกูจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  ที่
เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองช่ำง) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

      (1) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน
ให้จ่ำยจำก 
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
         1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำ
ใช้สอย 
         2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ 
    (2) กรณีค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ให้ปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองช่ำง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซือ้หรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
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มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
    (กองช่ำง) 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน เครื่องรับ
โทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ดอก
ล ำโพง ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองช่ำง) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
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        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
    (กองช่ำง) 
 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้    1.  รำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ      2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ       3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้นตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค    (กองช่ำง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
         1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
         2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บำท   
         3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
         4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
    (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -วัสดุประปำ 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุประปำ ท่อประปำ อุปกรณ์  รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4.   รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
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    (กองช่ำง)  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์
อำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
    (กองช่ำง) 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 126,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 126,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 126,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการประชาคมเพื่อจัดท า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประชำคมเพ่ือ
จดัท ำ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำ
ติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (ส ำนักปลัด) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 201 ล ำดับที่ 301 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 26,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
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พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 1891.3/
ว 3362   
ลงวันที่19  สิงหำคม  2556  เรื่อง  กำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ควำมคุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก   
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 201 ล ำดับที่ 302 

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ผู้ด้อยโอกำส  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
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ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 202 ล ำดับที่ 304 

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
อำชีพกลุ่มสตรี  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกีย่วข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
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อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองสวัสดิกำรสังคม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 202 ล ำดับที่ 303 

    
โครงการส่งเสริมวัยใสใส่ใจอาชีพ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวัยใสใส่ใจ
อำชีพ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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    (กองสวัสดิกำรสังคม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 202 ล ำดับที่ 305 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(เมืองไผ่เกมส์) จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
(เมืองไผ่เกมส์) โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 205 ล ำดับที่ 311 

    
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาในเขตต าบลเมืองไผ่ จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรไฟฟ้ำแสงสว่ำงลำนกีฬำในเขต
ต ำบลเมืองไผ่ ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 2 (กอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายและสนามกีฬา 
อบต.เมืองไผ่ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องออก
ก ำลังกำยและสนำมกีฬำ อบต.เมืองไผ่  ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 1  
(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองไผ่โพธิ์ชัย จ านวน 150,000 บาท 

      

          (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำกลุ่ม
โรงเรียนเมืองไผ่โพธิ์ชัย ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
           2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
          (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
          แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
3 ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 12 ล ำดับที่ 1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครือ่งโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำ
สำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
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    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 183 ล ำดับที่ 249 

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนวันเข้ำพรรษำ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดต้ัง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือ
แข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
    1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่2 หน้ำ 182 ล ำดับที่ 247 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนเอกชน (สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองไผ่) จ านวน 30,000 บาท 

      

          (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบลเมือง
ไผ่ ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแข่งขันสวดมนต์ท ำนองสำร
ภัญญะ ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
         (2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบลเมือง
ไผ่ ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเทศน์มหำชำติ ตำมระเบียบ
และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
           2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
          (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
          แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศำสตร์
ที ่6 หน้ำ 218 ล ำดับที่ 347  

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 2,570,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,570,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,570,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ประตูทางออก ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงประตูเหล็กแสตนเลส ตำมโครงกำร
ก่อสร้ำงประตูทำงเข้ำ - ออก อบต.เมืองไผ่  
ปริมำณงำน 
ก่อสร้ำงประตูเปิด ปิด แสตนเลส ขนำดกว้ำง 6.50 ม. ตำม
แบบ  อบต.ก ำหนด 
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศำสตร์
ที ่7 ล ำดับที่ 360 หน้ำ 224 แก้ไขแผน ครั้งที ่4  
   (กองช่ำง) 

      

    
โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงด้านหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ 

จ านวน 370,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงก ำแพงหน้ำ อบต.เมือง
ไผ่ พร้อมติดตั้งประติมำกรรมกรุผนัง (ศิลำแลง) 
ปริมำณงำน ก่อสร้ำงก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง
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ประติมำกรรมกรุผนัง (ศิลำแลง)ขนำดควำม
ยำว 30.00 ม. สูง 1.80 ม. ตำมแบบ อบต.เมืองไผ่ก ำหนด   
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ยุทธศำสตร์ที่ 7 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 6 แก้ไขแผน ครั้งที่ 5 
   (กองช่ำง) 

    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1,900,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์(โดม)  
   ปริมำณงำน 
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ (โดม) ขนำด
กว้ำง 24.00 ม. ยำว 42.00 ม. ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 
 
   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศำสตร์
ที ่1 ล ำดับที่ 119 หน้ำ 146  แก้ไขแผน ครั้งที ่5 
 
   (กองช่ำง) 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 887,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 621,180 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 621,180 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 600,180 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี จ ำนวน  3  อัตรำ  รวม 12  เดือน   
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
      (1) ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร     จ ำนวน 1 อัตรำ  
      (2) นักวิชำกำรเกษตร                    จ ำนวน 1 อัตรำ     
      (3) เจ้ำพนักงำนธุรกำร                   จ ำนวน 1 อัตรำ     
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริม
กำรเกษตรจ ำนวน 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/
เดือน รวม 6 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท    ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉับที่ 6) ลง
วันที่ 17 พฤษภำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน
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ส่วนต ำบลได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลง
วันที่ 31 พฤษภำคม 2547    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

  
งบด าเนินงาน รวม 266,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง   ตำมระเบียบ  และ
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 3072  ลงวันที่  29  กันยำยน  2557  เรื่อง  แนวทำงกำรเบิก
จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
    5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี  
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะ
ได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
    4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
    5) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
ผู้บริหำร  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำรดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร  
    4) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำ และค่ำเล่ำเรียน 
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ  
ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
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(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำย
เสียง  โทรทัศน์   
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ย
ประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน ฯลฯ  
 
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสังกำร  ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี้ 
     1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
จ้ำงแรงงำน 
     2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
     (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ
เทศบำลพนักงำนเทศบำล  ลกูจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  ที่
เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ตำมระเบียบ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีด้านการเกษตรแบบพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมฝึกอบรม
ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรแบบพอเพียง  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำน
และผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 213 ล ำดับที่ 334 

      

    
โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุนและการบ ารุง
ดิน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์กำรไถกลบ
ตอซังข้ำว  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม
ตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
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งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 213 ล ำดับที่ 333 
 

    
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และน ำหมักชีวภำพ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วม
ประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้ง
และค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
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พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 212 ล ำดับที่ 331 

    
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำชีพปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้ง
และค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 212 ล ำดับที่ 330 
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โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาด
ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ใน
ด้ำนกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำดในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำ
รับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
    (1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
    (2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำก
ค่ำวัสดุ (กองส่งเสริมกำรเกษตร)  
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น เช่นเช่น หนังสือ ตรำยำง  เก้ำอ้ี
ต่ำงๆ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข ธงชำติ แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ น้ ำดื่มบริกำรประชำชน แผ่นป้ำย ฯลฯ และ
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร)  
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้    1. รำยจ่ำยเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ      2. รำยจ่ำย
เพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บำท    3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ       4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้นตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง

      



205 
 

205 
 

วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ    (กองส่งเสริมกำรเกษตร)  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้    1.  รำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ      2.  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ       3.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้นตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ        3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำ
ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
    1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บำท 
    3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
    4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำ
ภำษ ี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
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ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ      
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร)  
 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร "รักน้ ำ รัก
ป่ำ รักษำแผ่นดิน"  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้ง
และค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
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กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 217 ล ำดับที่ 344 
 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (พอ.สธ.)  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ไดแ้ก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ
บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
งำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถ
สุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์
ที ่4 หน้ำ 217 ล ำดับที่ 346 
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