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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 
เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

------------------------------------------------------------- 
 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน ได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖2  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖2 และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖2  และ
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

  ดังน้ันเพ่ือให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 
     สิบเอก 
      (วัลลภ   แจม่จํารัส) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

เขต/อําเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

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

64 หมู่ 3 ซอย- ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า แขวง/ตําบล โพไร่หวาน 

เขต/อําเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 

   
   

พ้ืนที่ 10.36 ตารางกิโลเมตร 

   
ประชากรทั้งหมด 5,524 คน 

ชาย 2,453 คน 

หญิง 3,071 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโพไร่หวาน 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

          

           บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวานอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวานจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลงัตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังน้ี 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,765,605.64 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,098,003.53 บาท 

      1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จํานวน 11,637,760.59 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,716,752.50 
บาท 

 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
 

    (1) รายรับจริง จํานวน 29,869,956.19 บาท ประกอบด้วย 
 



      หมวดภาษีอากร จํานวน 2,750,534.38 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 964,356.72 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 262,884.85 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 96,110.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,175,930.24 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,620,140.00 บาท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท 
 

    (3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,331,797.53 บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จํานวน 5,378,660.00 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 9,573,811.00 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน 5,399,454.53 บาท 

      งบลงทุน จํานวน 1,599,872.00 บาท 

      งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน 380,000.00 บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท 
 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 132,600.00 บาท 
 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 



 คําแถลงงบประมาณ 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

                                              อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

  รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 2,774,049.06 2,780,000.00 2,835,300.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

959,664.32 914,000.00 1,074,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 325,871.60 353,000.00 406,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,760.00 80,000.00 100,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 900.00 5,000.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,108,244.98 4,132,000.00 4,415,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,404,338.47 21,697,000.00 23,657,700.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,404,338.47 21,697,000.00 23,657,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,094,467.00 12,800,000.00 12,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9,094,467.00 12,800,000.00 12,000,000.00 

รวม 34,607,050.45 38,629,000.00 40,073,000.00 
 

 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 5,701,861.00 6,848,732.00 7,638,839.00 
  

งบบุคลากร 10,766,944.00 13,412,340.00 13,727,460.00 
  

งบดําเนินงาน 6,469,078.45 9,660,070.00 12,140,421.00 
  

งบลงทุน 1,359,340.00 7,875,152.00 5,506,280.00 
  

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 18,000.00 18,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 633,600.00 814,706.00 1,042,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,930,823.45 38,629,000.00 40,073,000.00 

รวม 24,930,823.45 38,629,000.00 40,073,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

อําเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,450,240 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 642,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,916,710 
  แผนงานสาธารณสุข 5,633,951 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,328,060 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,200 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 7,638,839 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 40,073,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพไร่หวาน 
 

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 7,047,060 2,161,380 9,208,440 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,994,340 2,161,380 7,155,720 
 งบดําเนนิงาน 4,721,000 290,000 5,011,000 
     ค่าตอบแทน 1,386,000 90,000 1,476,000 
     ค่าใช้สอย 1,745,000 115,000 1,860,000 
     ค่าวัสดุ 850,000 85,000 935,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 740,000 0 740,000 
 งบลงทุน 196,300 5,500 201,800 
     ค่าครุภัณฑ์ 196,300 5,500 201,800 
 งบรายจา่ยอ่ืน 18,000 0 18,000 
     รายจ่ายอ่ืน 18,000 0 18,000 
 งบเงินอุดหนุน 11,000 0 11,000 
     เงินอุดหนุน 11,000 0 11,000 
 รวม 11,993,360 2,456,880 14,450,240 

    

 



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบั
อัคคีภัย 

รวม 

 งบดําเนนิงาน 566,000 566,000 
     ค่าใช้สอย 496,000 496,000 
     ค่าวัสดุ 70,000 70,000 
 งบลงทุน 76,000 76,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 76,000 76,000 
 รวม 642,000 642,000 

 

แผนงานการศกึษา 
 

 
 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

 งบบุคลากร 1,251,540 0 1,251,540 
     เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

1,251,540 0 1,251,540 

 งบดําเนนิงาน 184,000 600,870 784,870 
     ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000 
     ค่าใช้สอย 119,000 292,360 411,360 
     ค่าวัสดุ 60,000 308,510 368,510 
 งบลงทุน 4,300 0 4,300 
     ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 4,300 
 งบเงินอุดหนุน 0 876,000 876,000 
     เงินอุดหนุน 0 876,000 876,000 
 รวม 1,439,840 1,476,870 2,916,710 

  



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 
อําเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

 

 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึง
ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 40,073,000 บาท 

  

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 40,073,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,450,240 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 642,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,916,710 
  แผนงานสาธารณสุข 5,633,951 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,328,060 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,200 

ด้านการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 7,638,839 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 40,073,000 
 

 
  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

 

 

งบ ยอดรวม 



รวมรายจ่าย 0 
 

 

  

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารสว่นตําบล 

 

 
  

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
        

    

ประกาศ ณ วันที่ ........2  กันยายน พ.ศ. 2562........... 
      

  

      

  

      

(ลงนาม).................................................. 
      (วัลลภ แจ่มจํารัส) 
      ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

อนุมัติ   

        

        

(ลงนาม)..................................................   

(นายธนภัทร ณ ระนอง)   

ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองเพชรบุรี   

   

 

  

 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 
อําเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

      

 

 

 



         

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2,354,364.40 2,280,230.17 2,505,445.96 2,530,000.00 1.00 % 2,555,300.00 
ภาษีบํารุงท้องท่ี 25,244.00 27,451.50 28,131.90 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
ภาษีป้าย 223,858.50 218,061.40 240,471.20 220,000.00 13.64 % 250,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,603,466.90 2,525,743.07 2,774,049.06 2,780,000.00     2,835,300.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

              

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

17,533.80 11,146.95 12,019.32 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

629,300.00 0.00 0.00 650,000.00 20.00 % 780,000.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

2,440.00 2,490.00 2,210.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

ค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะมูล
ฝอย 

0.00 716,260.00 760,120.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกจิการหอพัก 

0.00 191,000.00 53,875.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,660.00 2,420.00 4,540.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
ค่าปรับผู้กระทําผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

11,400.00 7,350.00 7,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 16,784.00 289,675.00 900.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สําหรับกจิการท่ีเปน็อันตราย
ต่อสุขภาพ 

98,600.00 100,000.00 111,900.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00 

ค่าใบอนุญาตให้ตัง้ตลาด
เอกชน 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

19,420.00 12,540.00 6,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,000.00 2,220.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

800,137.80 1,335,101.95 959,664.32 914,000.00     1,074,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ               

ค่าเช่าหรอืบริการสถานท่ี 3,000.00 1,640.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
ดอกเบี้ย 321,388.62 362,314.02 322,871.60 350,000.00 14.29 % 400,000.00 
รายได้จากทรพัย์สนิอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สนิ 

324,388.62 363,954.02 325,871.60 353,000.00     406,000.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด               

ค่าขายแบบแปลน 26,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รายได้เบด็เตลด็อืน่ๆ 57,200.00 23,240.00 47,760.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00 



รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,300.00 23,240.00 47,760.00 80,000.00     100,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 620.00 2,795.00 900.00 5,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 620.00 2,795.00 900.00 5,000.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 276,198.59 386,702.57 571,430.42 430,000.00 39.53 % 600,000.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
กําหนดแผนฯ 

7,301,243.65 7,634,918.82 8,282,365.77 6,700,000.00 26.87 % 8,500,000.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,201,636.03 2,267,681.54 2,552,723.23 2,400,000.00 4.17 % 2,500,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 387,448.70 293,765.72 274,292.83 350,000.00 0.00 % 350,000.00 
ภาษีสุรา 991,048.82 1,057,430.76 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีสรรพสามิต 2,133,868.77 2,550,883.30 4,204,028.01 4,000,000.00 12.50 % 4,500,000.00 
ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม ้

2,654.00 2,654.00 2,654.00 3,000.00 -10.00 % 2,700.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 61,493.34 61,349.23 56,647.18 45,000.00 0.00 % 45,000.00 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 33,328.57 32,578.00 32,567.03 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

5,017,927.00 6,410,916.00 5,427,630.00 7,700,000.00 -7.79 % 7,100,000.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้า
บาดาล 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,406,847.47 20,698,879.94 21,404,338.47 21,697,000.00     23,657,700.00 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

3,447,903.00 8,957,274.00 9,094,467.00 12,800,000.00 -6.25 % 12,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 3,447,903.00 8,957,274.00 9,094,467.00 12,800,000.00     12,000,000.00 
รวมทุกหมวด 25,666,663.79 33,906,987.98 34,607,050.45 38,629,000.00     40,073,000.00 

 

    



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
        

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้  40,073,000 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร รวม 2,835,300 บาท 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,555,300 บาท 

    

ประมาณการรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,555,300 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเพ่ิมขึ้น 

  

    ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับภาษีบํารุงท้องที่  30,000 บาท เท่าปีที่ผ่าน
มา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาชําระภาษีบํารุงท้องที่เท่าเดิม 

  

    ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับภาษีป้าย 250,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา เน่ืองจากมีร้านค้าเพ่ิมขึ้นคาดว่าจะมีผู้มาชําระภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น 

  

  หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 1,074,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 20,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาต
ก่อสร้างเท่าเดิม 

  

    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จํานวน 780,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 780,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาชําระ
ค่าขยะเพ่ิมขึ้น 

  

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 5,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียน
พาณิชย์เท่าเดิม  

  

    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 60,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก 60,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาชําระ

  



ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเท่าเดิม  
    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 3,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  3,000 บาท คาดว่าจะมีผู้มาชําระ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ต้ังประมาณการไว้  

  

    ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บก 20,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบกเท่าเดิมหรือลดลง 

  

    ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าปรับการผิดสัญญา 30,000 บาท เท่าปีที่ผ่าน
มา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าเท่าเดิมหรือลดลง  

  

    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 120,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่า
จะมีผู้มาเสียคา่ใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเพ่ิมขึ้น 

  

    ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 1,000 บาท เท่าปีที่
ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาชําระค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชนเท่า
เดิม  

  

    ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 20,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาต
ก่อสร้างเท่าเดิม 

  

    ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน 5,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ  5,000 บาท คาดว่าจะมีผู้มาชําระ
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ต้ังประมาณการไว้  

  

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 406,000 บาท 
    ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ จํานวน 3,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับค่าเช่าหรือบริการสถานที่  3,000 บาท เท่าปีที่ผ่าน
มา เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขอเช่าสถานที่เท่าเดิมหรือลดลง 

  

    ดอกเบ้ีย จํานวน 400,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับดอกเบ้ีย 400,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา เน่ืองจาก คาดว่าจะมีรายรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น 

  



    รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จํานวน 3,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับรายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 3,000 บาท เน่ืองจากคาด
ว่าจะขายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้ได้ 

  

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 100,000 บาท 

    

ประมาณการรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 100,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา เน่ืองจากมีเงินค่าชดเชยจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

        

 



  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

              

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

              

    

เงินเดือน
นายก/รอง
นายก 

514,080.00 514,080.00 471,240.00 514,080.00 0 % 514,080 

    

เงิน
ค่าตอบแทน
ประจํา
ตําแหน่ง
นายก/รอง
นายก 

42,120.00 42,120.00 38,610.00 42,120.00 0 % 42,120 

    

เงิน
ค่าตอบแทน
พิเศษนายก/
รองนายก 

42,120.00 42,120.00 38,610.00 42,120.00 0 % 42,120 

    

เงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ี
ปรึกษา
นายกเทศมนต
รี นายก
องค์การ
บริหารสว่น
ตําบล 

86,400.00 86,400.00 79,200.00 86,400.00 0 % 86,400 

    

เงิน
ค่าตอบแทน
สมาชิกสภา
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1,368,000.00 1,368,000.00 1,254,000.00 1,368,000.00 0 % 1,368,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,052,720.00 2,052,720.00 1,881,660.00 2,052,720.00     2,052,720 

  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

              

    เงินเดือน 1,636,995.00 1,704,720.00 1,806,060.00 2,285,520.00 4.92 % 2,398,020 



พนักงาน 

    

เงินประจาํ
ตําแหน่ง 

121,800.00 52,500.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000 

    

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

2,026,780.00 815,250.00 1,916,995.00 2,204,160.00 2.4 % 2,256,960 

    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

136,960.00 132,000.00 119,259.00 141,600.00 -8.64 % 129,360 

    เงินอื่นๆ 79,800.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

4,002,335.00 2,788,470.00 4,052,314.00 4,841,280.00     4,994,340 

รวมงบบุคลากร 6,055,055.00 4,841,190.00 5,933,974.00 6,894,000.00     7,047,060 

  งบดําเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

18,250.00 5,500.00 0.00 1,478,000.00 -18.81 % 1,200,000 

    

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

35,400.00 35,600.00 22,000.00 12,000.00 233.33 % 40,000 

    ค่าเช่าบ้าน 82,200.00 84,000.00 84,000.00 72,000.00 33.33 % 96,000 

    

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร 

9,300.00 26,650.00 28,300.00 70,000.00 -28.57 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 145,150.00 151,750.00 134,300.00 1,632,000.00     1,386,000 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

75,874.00 108,094.00 214,389.50 0.00 0 % 0 

      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 282,900.00 23.72 % 350,000 

    

รายจา่ย
เกี่ยวกับการ

11,160.00 6,550.00 4,500.00 30,000.00 66.67 % 50,000 



รับรองและพิธี
การ 

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
เดินทาง
ไป
ราชการ 

4,180.00 4,140.00 4,350.00 40,000.00 25 % 50,000 

      

ค่าใช้จา่
ย
สําหรับ
การ
เลือกตัง้
ของ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      

โครงกา
รจัดการ
ประชุม
ประชา
คมเพ่ือ
จัดทํา
แผนพั
ฒนา
ท้องถ่ิน
และ
ให้บริก
ารดา้น
ต่าง ๆ 
(หน่วย 
อบต.
เคลื่อน
ท่ี) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      

โครงกา
รจัดการ
ประชุม
ประชา

0.00 0.00 3,600.00 0.00 0 % 0 



คม
หมู่บา้น
เพื่อ
จัดทํา
แผนพั
ฒนา
ตําบล
และ
ให้บริก
ารดา้น
ต่างๆ 
(หน่วย 
อบต. 
เคลื่อน
ท่ี) 

      

โครงกา
รจัดการ
ประชุม
ประชา
คม
หมู่บา้น
เพื่อ
จัดทํา
แผนพั
ฒนา
สามปี
และ
ให้บริก
ารดา้น
ต่างๆ 
(หน่วย 
อบต.
เคลื่อน
ท่ี) 

8,550.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
คล้าย
วันพระ
บรม
ราช
สมภพ
ของ
พระบา
ทสมเด็
จพระ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 



บรมชน
กา 
ธิเบศร 
มหาภูมิ
พลอ
ดุลย
เดช
มหารา
ช บรม
นาถ
บพิตร 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา 
พระ
นางเจา้
ฯ
พระบร
มราชินี
นาถ 12 
สิงหา
มหา
ราชินี 

34,740.00 32,350.00 10,430.00 18,040.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา 
พระบา
ทสมเด็
จพระ
ปรเมน
ทร
รามาธิ
บดีศรีสิ
นทร 
มหา
วชิราลง
กรณ 
พระว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 



ชิรเกล้า
เจ้าอยู่หั
ว 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา 
สมเดจ็
พระ
นางเจา้
สุทิดา
พัชร
สุธา
พิมล
ลักษณ 
พระ
บรม
ราชินี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา
ของ
สมเดจ็
พระ
เจ้าอยู่หั
วมหา
วชิราลง
กรณบดิ
นทร
เทพ
ยวราง
กูร 

0.00 0.00 0.00 10,720.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 



พระบา
ทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หั
ว 5 
ธันวา
มหารา
ช 

      

โครงกา
รจัดงาน
วัน
เฉลิม
พระ
ชนมพร
รษา
สมเดจ็
พระ
บรม
ราช
ชนนีพัน
ปีหลวง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 

      

โครงกา
รจัดทํา
และ
พัฒนา
เว็บไซต์
ของ 
อบต. 

9,900.00 9,900.00 3,713.00 12,000.00 108.33 % 25,000 

      

โครงกา
รจัดทํา
วารสาร
ประชา
สัมพันธ์
ผลการ
ดําเนินง
านของ 
อบต. 

0.00 67,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปกป้อง
สถาบัน
ของ
ชาติ 

0.00 9,920.00 9,293.00 10,000.00 100 % 20,000 

      

โครงกา
ร

325,400.00 317,175.00 327,000.00 348,900.00 0.32 % 350,000 



ฝึกอบร
มพัฒนา
ศักยภา
พและ
ศึกษาดู
งานเพ่ือ
เพิ่ม
ประสิท
ธิภาพ
ของ 
อบต. 

      

โครงกา
ร
ฝึกอบร
มพัฒนา
ศักยภา
พและ
ศึกษาดู
งานเพ่ือ
เพิ่ม
ประสิท
ธิภาพ
ของ
กลุ่ม
แม่บ้าน 

138,500.00 145,600.00 149,890.00 369,120.00 -32.27 % 250,000 

      

โครงกา
ร
ฝึกอบร
มพัฒนา
ศักยภา
พและ
ศึกษาดู
งานเพ่ือ
เพิ่ม
ประสิท
ธิภาพ
ของ
อาสาส
มัคร
สาธาร
ณสุข 

118,760.00 112,855.00 135,780.00 0.00 0 % 0 

    

ค่าบํารงุรักษา
และซ่อมแซม 

61,374.79 202,850.73 126,415.94 300,000.00 0 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 823,438.79 1,020,734.73 989,361.44 1,421,680.00     1,745,000 



  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 90,331.00 94,780.00 52,326.00 100,000.00 0 % 100,000 

    

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    

วัสดุงานบา้น
งานครัว 

30,409.00 40,779.00 11,379.00 30,000.00 0 % 30,000 

    

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

20,080.00 13,399.00 24,000.00 111,136.00 79.96 % 200,000 

    

วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอ่ลื่น 

147,361.84 78,480.80 147,475.86 253,800.00 26.08 % 320,000 

    

วัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    

วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

6,750.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

    

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

49,050.00 45,660.00 67,440.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าวัสด ุ 343,981.84 273,098.80 302,620.86 694,936.00     850,000 

  

ค่า
สาธารณปูโภค 

              

    ค่าไฟฟ้า 399,284.72 289,268.56 341,874.84 500,000.00 0 % 500,000 

    

ค่านํ้าประปา 
ค่านํ้าบาดาล 

60,259.27 97,246.88 66,466.39 100,000.00 0 % 100,000 

    

ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

51,403.03 50,754.66 31,448.24 60,000.00 0 % 60,000 

    

ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

12,011.00 10,428.00 16,665.00 30,000.00 0 % 30,000 

    

ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

0.00 41,771.42 37,236.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 522,958.02 489,469.52 493,690.47 740,000.00     740,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,835,528.65 1,935,053.05 1,919,972.77 4,488,616.00     4,721,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

              

      

จัดซ้ือ
เก้าอี้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,300 



สํานักงา
น 

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
ถ่าย
เอกสาร 

97,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครื่องโ
ทรศัพท์ 

0.00 3,490.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครื่องโ
ทรสาร 

0.00 16,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครื่องป
รับอาก
าศ 

254,400.00 0.00 0.00 0.00 100 % 69,000 

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
มัลติมีเ
ดีย
โปรเจค
เตอร์
พร้อม
จอภาพ 

0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
สํารอง
ไฟฟ้า 

0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือตู้
จัดเก็บ
เอกสาร 

4,900.00 4,900.00 74,000.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
โต๊ะและ
เก้าอี้
ประชุม 

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิว
เตอร ์

0.00 0.00 0.00 27,100.00 -100 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครือง

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 



คอมพิว
เตอร์
โน้ตบุ๊ก 

      

อุปกรณ์
อ่าน
บัตร
แบบ
อเนกป
ระสงค์ 
(Smart 
Card 
Reader
) 

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0 

    

ค่าบํารงุรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

76,313.77 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

ค่า
บํารุงรัก
ษาและ
ปรับปรุ
ง
ครุภัณ
ฑ์ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 432,613.77 143,380.00 74,000.00 149,500.00     196,300 

รวมงบลงทุน 432,613.77 143,380.00 74,000.00 149,500.00     196,300 

  งบรายจา่ยอ่ืน               

  รายจ่ายอ่ืน               

    รายจา่ยอ่ืน               

      

รายจา่ย
อื่น 

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 18,000.00     18,000 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 18,000.00     18,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงกา 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000 



ร
บริหาร
อํานวย
การ
ศูนย์
ประสา
นการ
ปฏิบัติก
ารร่วม
และ
อํานวย
ความ
สะดวก
แก่
ประชา
ชนของ
องค์กร
ปกครอ
งส่วน
ท้องถ่ิน
ระดับ
อําเภอ
เมือง
เพชรบุร ี

รวมเงินอุดหนุน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00     11,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00     11,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,334,197.42 6,930,623.05 7,938,946.77 
11,561,116.0

0 
    11,993,360 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

              

    

เงินเดือน
พนักงาน 

814,060.00 843,480.00 894,840.00 949,500.00 51.18 % 1,435,440 

    

เงินประจาํ
ตําแหน่ง 

13,500.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000 

    

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

561,600.00 579,480.00 601,320.00 651,300.00 0.53 % 654,720 

    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

67,140.00 53,100.00 39,420.00 22,320.00 -49.73 % 11,220 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย 1,456,300.00 1,494,060.00 1,553,580.00 1,683,120.00     2,161,380 



ประจํา) 

รวมงบบุคลากร 1,456,300.00 1,494,060.00 1,553,580.00 1,683,120.00     2,161,380 

  งบดําเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 42,000.00 51,000.00 17.65 % 60,000 

    

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร 

20,000.00 22,400.00 24,800.00 24,800.00 20.97 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 56,000.00 58,400.00 66,800.00 75,800.00     90,000 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

22,000.00 37,630.00 33,170.00 0.00 0 % 0 

      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -25 % 60,000 

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
เดินทาง
ไป
ราชการ 

1,080.00 13,283.00 7,510.00 40,150.00 -12.83 % 35,000 

      

โครงกา
รจัดทํา
แผนท่ี
ภาษี
และ
ทะเบีย
น
ทรัพย์สิ
น 

0.00 0.00 9,835.00 200,000.00 -100 % 0 

    

ค่าบํารงุรักษา
และซ่อมแซม 

0.00 0.00 6,932.60 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 23,080.00 50,913.00 57,447.60 340,150.00     115,000 



  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 19,281.00 45,699.00 44,059.00 40,000.00 0 % 40,000 

    

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

17,000.00 33,300.00 37,100.00 45,000.00 0 % 45,000 

รวมค่าวัสด ุ 36,281.00 78,999.00 81,159.00 85,000.00     85,000 

รวมงบดําเนินงาน 115,361.00 188,312.00 205,406.60 500,950.00     290,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

              

      

จัดซ้ือตู้
เก็บ
เอกสาร 

4,900.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือตู้
เหล็ก
เก็บ
เอกสาร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500 

    

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิว
เตอร ์

0.00 55,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,900.00 65,200.00 0.00 0.00     5,500 

รวมงบลงทุน 4,900.00 65,200.00 0.00 0.00     5,500 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,576,561.00 1,747,572.00 1,758,986.60 2,184,070.00     2,456,880 

รวมแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

9,910,758.42 8,678,195.05 9,697,933.37 
13,745,186.0

0 
    14,450,240 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

              

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั

              



การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111,440.00 268,595.00 0.00 0.00 0 % 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกา
รจัด
ฝึกอบร
ม
ทบทวน
อาสาส
มัคร
ป้องกัน
ฝ่ายพล
เรือน 
(อป
พร.) รุ่น
ท่ี 1 รุ่น
ท่ี 2 
 
 

      

โครงกา
รจัด
ฝึกอบร
ม
ทบทวน
อาสาส
มัคร
ป้องกัน
ฝ่ายพล
เรือน 
(อป
พร.) 

0.00 0.00 260,445.00 312,120.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รจัด
ฝึกอบร
ม
สมาชิก

0.00 75,720.00 0.00 0.00 0 % 0 



อาสาส
มัคร
ป้องกัน
ฝ่ายพล
เรือน 
(อปพร. 
) รุ่นท่ี 
3 

รวมค่าใช้สอย 111,440.00 344,315.00 260,445.00 312,120.00     0 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 0.00 2,460.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

0.00 78,680.00 0.00 77,200.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 81,140.00 0.00 77,200.00     0 

รวมงบดําเนินงาน 111,440.00 425,455.00 260,445.00 389,320.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน 
111,440.00 425,455.00 260,445.00 389,320.00     0 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0.00 0.00 26,200.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 26,200.00 0.00     0 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      โครงกา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 



รจัด
ฝึกอบร
ม
ทบทวน
อาสาส
มัคร
ป้องกัน
ฝ่ายพล
เรือน 
(อป
พร.) 

      

โครงกา
รจัด
ฝึกอบร
ม
สมาชิก
อาสาส
มัคร
ป้องกัน
ฝ่ายพล
เรือน 
(อป
พร.) รฎ่น
ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      

โครงกา
ร
ป้องกัน
และลด
อุบัติเห
ตุทาง
ถนน
ช่วง
เทศกาล
ปีใหม ่

16,965.00 16,965.00 19,165.00 17,925.00 28.31 % 23,000 

      

โครงกา
ร
ป้องกัน
และลด
อุบัติเห
ตุทาง
ถนน
ช่วง
เทศกาล
สงกรา
นต์ 

16,365.00 18,805.00 17,925.00 17,925.00 28.31 % 23,000 



รวมค่าใช้สอย 33,330.00 35,770.00 37,090.00 35,850.00     496,000 

  ค่าวัสด ุ               

    

วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 

    

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 0.00 37,000.00     70,000 

รวมงบดําเนินงาน 33,330.00 35,770.00 63,290.00 72,850.00     566,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

              

      

จัดซ้ือ
ชุด
ดับเพลิ
ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     76,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     76,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
33,330.00 35,770.00 63,290.00 72,850.00     642,000 

รวมแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

144,770.00 461,225.00 323,735.00 462,170.00     642,000 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

              

  งบบุคลากร               

  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

              

    

เงินเดือน
พนักงาน 

233,176.00 485,880.00 507,780.00 542,480.00 84.83 % 1,002,660 

    

เงินประจาํ
ตําแหน่ง 

0.00 0.00 0.00 84,000.00 -50 % 42,000 

    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 

    

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

13,440.00 130,080.00 135,360.00 140,880.00 0 % 140,880 



    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

246,616.00 639,960.00 667,140.00 791,360.00     1,251,540 

รวมงบบุคลากร 246,616.00 639,960.00 667,140.00 791,360.00     1,251,540 

  งบดําเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร 

1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,750.00 81.82 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,750.00     5,000 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

5,000.00 6,600.00 23,900.00 0.00 0 % 0 

      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 50,800.00 57.48 % 80,000 

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
เดินทาง
ไป
ราชการ 

3,020.00 0.00 2,900.00 25,000.00 0 % 25,000 

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
พัฒนา
ครู
ผู้ดูแล
เด็ก/
ผู้ดูแล
เด็กเลก็
ของ
ศูนย์

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000 



พัฒนา
เด็กเลก็ 

    

ค่าบํารงุรักษา
และซ่อมแซม 

0.00 0.00 1,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 8,020.00 6,600.00 27,800.00 89,800.00     119,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 5,544.00 6,717.00 10,825.00 20,000.00 0 % 20,000 

    

วัสดุงานบา้น
งานครัว 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

3,800.00 7,850.00 3,800.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสด ุ 9,344.00 14,567.00 14,625.00 60,000.00     60,000 

รวมงบดําเนินงาน 18,964.00 22,767.00 44,025.00 152,550.00     184,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

              

      

จัดซ้ือ
เครื่องพิ
มพ์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     4,300 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     4,300 

รวมงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

265,580.00 662,727.00 711,165.00 943,910.00     1,439,840 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

โครงกา
รจัดการ

34,658.00 34,688.00 34,369.00 45,000.00 -100 % 0 



เรียน
การ
สอน
พิเศษ
ภาคฤดู
ร้อน 

      

โครงกา
รพัฒนา
องค์
ความรู้
เด็กและ
เยาวชน
ตําบล
โพไร่
หวาน
ภาคฤดู
ร้อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 

      

โครงกา
ร
สนับสนุ
น
ค่าใช้จา่
ยการ
บริหาร
สถานศึ
กษา 

0.00 224,400.00 192,900.00 247,360.00 0 % 247,360 

รวมค่าใช้สอย 34,658.00 259,088.00 227,269.00 292,360.00     292,360 

  ค่าวัสด ุ               

    

ค่าอาหาร
เสริม (นม) 

215,494.12 232,594.94 218,037.36 308,510.00 0 % 308,510 

รวมค่าวัสด ุ 215,494.12 232,594.94 218,037.36 308,510.00     308,510 

รวมงบดําเนินงาน 250,152.12 491,682.94 445,306.36 600,870.00     600,870 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

386,000.00 344,000.00 466,000.00 0.00 0 % 0 

      

เงิน
อุดหนุน
ส่วน
ราชการ
โครงกา
รอาหาร

0.00 0.00 0.00 516,000.00 0 % 516,000 



กลางวั
นของ
โรงเรีย
นสังกัด
สํานัก
คณะกร
รมการ
การศึก
ษาข้ัน
พื้นฐาน 
(สพฐ.) 

      

อุดหนุน
งบประ
มาณใน
ลักษณะ
ของการ
จ้างครู
สอน
ภาษาอั
งกฤษ
หรือ
วิชาชีพ
อื่นท่ี
ขาด
แคลน
ให้แก่
โรงเรีย
นในเขต
ตําบล
โพไร่
หวาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000 

รวมเงินอุดหนุน 386,000.00 344,000.00 466,000.00 516,000.00     876,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 386,000.00 344,000.00 466,000.00 516,000.00     876,000 

รวมงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

636,152.12 835,682.94 911,306.36 1,116,870.00     1,476,870 

รวมแผนงานการศึกษา 901,732.12 1,498,409.94 1,622,471.36 2,060,780.00     2,916,710 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

              

  งบบุคลากร               

  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

              



    

เงินเดือน
พนักงาน 

0.00 0.00 0.00 420,840.00 3.24 % 434,460 

    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ 
ของพนักงาน 

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0 

    

เงินประจาํ
ตําแหน่ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 

    

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

991,880.00 881,400.00 887,790.00 918,360.00 0.52 % 923,160 

    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

128,000.00 117,000.00 118,480.00 116,940.00 -5.95 % 109,980 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

1,119,880.00 998,400.00 1,006,270.00 1,498,140.00     1,509,600 

รวมงบบุคลากร 1,119,880.00 998,400.00 1,006,270.00 1,498,140.00     1,509,600 

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

428,400.00 658,200.00 597,500.00 0.00 0 % 0 

      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 808,000.00 48.51 % 1,200,000 

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
เดินทาง
ไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      

โครงกา
รบริการ
ทาง
การแพ
ทย์
ฉุกเฉิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 



      

โครงกา
ร
ป้องกัน
และ
แก้ไข
ปัญหา
เอดส ์

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 

    

ค่าบํารงุรักษา
และซ่อมแซม 

64,925.46 293,488.15 308,048.14 150,370.00 166.01 % 400,000 

รวมค่าใช้สอย 493,325.46 951,688.15 905,548.14 968,370.00     1,640,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 4,089.00 3,971.00 7,191.00 20,000.00 0 % 20,000 

    

วัสดุงานบา้น
งานครัว 

146,576.00 103,000.00 95,952.00 100,000.00 0 % 100,000 

    

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

4,660.00 0.00 155,140.00 100,000.00 0 % 100,000 

    

วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอ่ลื่น 

702,732.60 962,940.32 1,048,788.35 1,300,000.00 0 % 1,300,000 

    

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

45,777.00 6,000.00 27,600.00 70,000.00 0 % 70,000 

    

วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

    

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

3,280.00 2,450.00 1,650.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสด ุ 907,114.60 1,078,361.32 1,336,321.35 1,660,000.00     1,660,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,400,440.06 2,030,049.47 2,241,869.49 2,628,370.00     3,300,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
ตัดหญ้า 
แบบข้อ
แข็ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000 

    ค่าบํารงุรักษา 54,123.60 0.00 0.00 0.00 0 % 0 



และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

      

ค่า
บํารุงรัก
ษาและ
ปรับปรุ
ง
ครุภัณ
ฑ์ 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,123.60 0.00 0.00 200,000.00     219,000 

รวมงบลงทุน 54,123.60 0.00 0.00 200,000.00     219,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

52,500.00 105,000.00 140,000.00 0.00 0 % 0 

    

เงินอุดหนุน
เอกชน 

              

      

เงิน
อุดหนุน
สําหรับ
การ
ดําเนินง
านตาม
แนวทา
ง
โครงกา
ร
พระรา
ชดําริ
ด้าน
สาธาร
ณสุข 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000 

รวมเงินอุดหนุน 52,500.00 105,000.00 140,000.00 140,000.00     140,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500.00 105,000.00 140,000.00 140,000.00     140,000 

รวมงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

2,626,943.66 3,133,449.47 3,388,139.49 4,466,510.00     5,168,600 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

              

  งบดําเนินงาน               



  ค่าตอบแทน               

    

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     144,000 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

              

      

เงิน
อุดหนุน
สําหรับ
สํารวจ
ข้อมูล
จํานวน
สัตว์
และขึ้น
ทะเบีย
บสัตว ์
ตาม
โครงกา
รสัตว์
ปลอด
โรค คน
ปลอดภั
ยจาก
โรคพิษ
สุนัขบ้า 
ตาม
ปณิธาน 
ศ.ดร.
สมเดจ็
พระเจ้า
ลูกเธอ 
เจ้าฟ้า
จุฬา
ภรณ
วลัย
ลักษณ์ 
อัคร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,941 



ราช
กุมาร ี

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

โครงกา
รฉีด
วัคซีน
ป้องกัน
พิษสุนัข
บ้า 

21,360.00 24,960.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รไทย
เข้มแข็ง
ร่วมใจ
ห่วงใย
สุขภาพ
ประชา
ชน 

29,040.00 7,260.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รสัตว์
ปลอด
โรค คน
ปลอดภั
ย จาก
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ตาม
ปณิธาน 
ศ.ดร.
สมเดจ็
พระเจ้า
ลูกเธอ
เจ้าฟ้า
จุฬา
ภรณ
วลัย
ลักษณ์ 
อัคร
ราช
กุมาร ี

0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 



      

โครง
ฝึกอบร
มพัฒนา
ศักยภา
พและ
ศึกษาดู
งานเพ่ือ
เพิ่ม
ประสิท
ธิภาพ
ของ
อาสาส
มัคร
สาธาร
ณสุข 

0.00 0.00 0.00 330,350.00 -9.19 % 300,000 

      

เงิน
อุดหนุน
สําหรับ
ขับเคลื่
อน
โครงกา
รสัตว์
ปลอด
โรค คน
ปลอดภั
ยจาก
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ตาม
พระ
ปณิธาน 
ศ.ดร.
สมเดจ็
พระเจ้า
ลูกเธอ 
เจ้าฟ้า
จุฬา
ภรณ
วลัย
ลักษณ์ 
อัคร
ราช
กุมาร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,410 

รวมค่าใช้สอย 50,400.00 32,220.00 18,000.00 355,350.00     321,351 

รวมงบดําเนินงาน 50,400.00 32,220.00 18,000.00 355,350.00     465,351 



  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

              

      

จัดซ้ือ
รถบรร
ทุกขยะ 

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0 

    

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
พ่น
หมอก
ควัน 

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 

รวมงบลงทุน 59,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 

รวมงานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 
109,400.00 32,220.00 18,000.00 2,755,350.00     465,351 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,736,343.66 3,165,669.47 3,406,139.49 7,221,860.00     5,633,951 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

โครงกา
รจัด
กิจกรร
ม
ส่งเสรมิ
ชมรม
ผู้สูงอา

99,600.00 99,600.00 99,600.00 100,000.00 0 % 100,000 



ยุ 

      

โครงกา
รจัด
ทัศน
ศึกษา
และ
ส่งเสรมิ
กิจกรร
มการ
นันทนา
การ
ผู้สูงอา
ยุ 

73,100.00 80,400.00 74,200.00 79,850.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รศึกษา
ดูงาน
และ
ส่งเสรมิ
กิจกรร
ม
นันทนา
การ
ผู้สูงอา
ยุ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 172,700.00 180,000.00 173,800.00 179,850.00     200,000 

รวมงบดําเนินงาน 172,700.00 180,000.00 173,800.00 179,850.00     200,000 

รวมงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

172,700.00 180,000.00 173,800.00 179,850.00     200,000 

รวมแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

172,700.00 180,000.00 173,800.00 179,850.00     200,000 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

              

  งบบุคลากร               

  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

              

    

เงินเดือน
พนักงาน 

558,300.00 578,230.00 616,620.00 654,820.00 5.85 % 693,120 

    

เงินประจาํ
ตําแหน่ง 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 



    

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

760,962.00 771,960.00 880,520.00 972,020.00 0.41 % 976,020 

    

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

79,878.00 66,300.00 66,840.00 56,880.00 -17.83 % 46,740 

รวมเงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

1,441,140.00 1,458,490.00 1,605,980.00 1,725,720.00     1,757,880 

รวมงบบุคลากร 1,441,140.00 1,458,490.00 1,605,980.00 1,725,720.00     1,757,880 

  งบดําเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

    

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร 

850.00 4,050.00 2,700.00 15,550.00 28.62 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 850.00 4,050.00 2,700.00 15,550.00     320,000 

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

6,000.00 0.00 16,300.00 0.00 0 % 0 

      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 900 % 100,000 

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
เดินทาง
ไป
ราชการ 

800.00 0.00 3,000.00 0.00 100 % 20,000 



    

ค่าบํารงุรักษา
และซ่อมแซม 

4,823.55 31,762.00 12,788.71 19,000.00 163.16 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 11,623.55 31,762.00 32,088.71 29,000.00     170,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดสุํานักงาน 14,295.00 18,294.00 15,524.00 25,000.00 0 % 25,000 

    

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

75,605.00 106,496.00 168,931.00 150,000.00 0 % 150,000 

    วัสดกุ่อสรา้ง 37,138.00 59,275.00 61,793.00 80,000.00 0 % 80,000 

    

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

0.00 0.00 40,660.00 50,000.00 0 % 50,000 

    

วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอ่ลื่น 

11,911.50 17,231.72 16,990.33 100,000.00 0 % 100,000 

    

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

20,420.00 19,110.00 18,940.00 22,000.00 -9.09 % 20,000 

รวมค่าวัสด ุ 159,369.50 220,406.72 322,838.33 427,000.00     425,000 

รวมงบดําเนินงาน 171,843.05 256,218.72 357,627.04 471,550.00     915,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

              

      

จัดซ้ือตู้
เก็บ
เอกสาร 

4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

              

      

จัดซ้ือ
รถจักร
ยานยน
ต์ 

0.00 50,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
สูบนํ้า 

80,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

              



      

โครงกา
รจัดซ้ือ
เครื่อง
ขยาย
เสียง
กลางแ
จ้ง หมฎ่
ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 24,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รจัดซ้ือ
เครื่อง
เสียง
พร้อม
ไมค์
และ
ลําโพง
ห้อง
ประชุม
สภา 

0.00 89,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รติดตั้ง
เครื่อง
ขยาย
เสียงใน
โดม 
อบต.โพ
ไร่หวาน 

0.00 72,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รติดตั้ง
เครื่อง
ขยาย
เสียง
ห้อง
ประชุม 
อปพร. 

0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

              

      

จัดซ้ือ
กล้อง
ถ่ายรูป 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
โรงงาน 

              



      

จัดซ้ือ
เครื่อง
เช่ือม
ระบบ 
Inverte
r 

0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
ตัดไฟ
เบอร์/
เครื่อง
ตัด
เหล็ก
ไฟฟ้า 

0.00 4,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
เลื่อยวง
เดือน
ไฟฟ้า  

0.00 5,650.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

จัดซ้ือ
สว่าน
ไฟฟ้า 

0.00 2,150.00 0.00 0.00 0 % 0 

    

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

              

      

จัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิว
เตอร ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,900 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
เวที
อเนกป
ระสงค์ 
หมู่ท่ี 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

0.00 34,680.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
เวที
อเนกป
ระสงค์ 
อบต.โพ

0.00 93,370.00 0.00 0.00 0 % 0 



ไร่หวาน 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
เวที
อเนกป
ระสงค์ 
หมู่ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 24,420.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,650.00 469,670.00 0.00 0.00     35,900 

รวมงบลงทุน 85,650.00 469,670.00 0.00 0.00     35,900 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0.00 192,705.28 0.00 0.00 0 % 0 

    

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

0.00 0.00 3,600.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 192,705.28 3,600.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 192,705.28 3,600.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

1,698,633.05 2,377,084.00 1,967,207.04 2,197,270.00     2,708,780 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบลงทุน               

  

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

    

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

              

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
หลัก 
พร้อม
เสริม

539,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 



บ่อพัก 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา(ซอย
หลัง
บ้าน
ผู้ใหญ่ 
เช่ือม
กับ
ตําบล
นาวุ้ง) 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
คัน
คลอง 
D18 
ช่วงท่ี 1 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 453,360 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
คัน
คลองดี 
23 ช่วง
ท่ี 1 หมู่
ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 0.00 453,360.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,200 



คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย 3 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย 5 
หมู่ท่ี 5 
บ้าน
เพรียง 
(ซอย
บ้าน
ผู้ใหญ่
แม็ค) 
ต่อจาก
เดิม 

0.00 24,310.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย 9 
หมู่ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 136,190.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย
พญาไม้ 
ซอย 2 

0.00 65,440.00 0.00 0.00 0 % 0 



หมู่ 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
สาย
หลัง
บ้าน 
หมู่ 7 
บ้าน
ตะโก
งาม สุด
เขต หมู่
ท่ี 7 
(ต่อจาก
เดิม) 

0.00 487,450.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
สาย
เหนือ 
สุดเขต 
(ต่อจาก
เดิม) 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 370,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
หมู่ 2 
บ้านทุ่ง

0.00 174,670.00 0.00 0.00 0 % 0 



ลม 
(ซอย
โรงแรม
ไดแอน) 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,280 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
1 (ซอย
บ้านพ่ี
ป๊อก) 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 121,200.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
2 
(หอพัก
วิบูลย์
ชัย) หมู่

0.00 0.00 0.00 431,000.00 -100 % 0 



ท่ี 5 
บ้าน
เพรียง 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
4 หมู่ท่ี 
3 บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 72,870.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย
นํ้า
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย 2 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 499,100.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย

0.00 0.00 0.00 1,284,700.00 -100 % 0 



นํ้า
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอยไร่
ตีนกา 
หมู่ท่ี 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
พร้อม
ราง
ระบาย
นํ้าซอย
ข้าง
บ้าน
ผู้ใหญ่
ณรงค์ 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 72,300.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ประตู
เบิด-ปิด
นํ้า 
คลอง
สาย
เหนือ 
หมู่ 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

68,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ประตู
เปิด-ปิด 
คลอง

0.00 0.00 0.00 86,000.00 -100 % 0 



สาย
หลัง
บ้าน 
ช่วง
กลาง
คลอง 
(นาตา
ชัย) หมู่
ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ประตู
เปิด-ปิด
นํ้า 
คลอง
สาย
หลัง
บ้าน 
(คลอง 
ดี 18) 
หมู่ 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

93,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
1 หมู่ท่ี 
2 บ้าน
ทุ่งลม 

0.00 0.00 158,220.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
10 ต่อ
จาก
ถนน

0.00 0.00 0.00 373,450.00 -100 % 0 



เดิม
ออกก
ฝั่งซ้าย
หอพัก
วิศรา 
หมู่ท่ี 4 
บ้าน
เพรียง 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
10 หมู่
ท่ี 4 
บ้าน
เพรียง 

0.00 373,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
2 (ซอย
ข้าง
บ้านครู
เนตร) 
หมู่ท่ี 4 
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 453,200 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า ซอย 
4 หมู่ท่ี 
3 บ้าน
ใหม ่

0.00 141,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 697,000 



นํ้า หมู่
ท่ี 3 
ภายใน 
อบต.โพ
ไร่หวาน 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้า
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา ซอย 
1 และ 
ซอย 6 

0.00 431,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้าถนน
ข้างวดั
เพรียง-
สํา
มะโรง 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 194,530.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้าถนน
ทางเข้า
ลาดโพธิ ์
(ซอย
ข้างวดั
เพรียง) 
หมู่ท่ี 4 
บ้าน

0.00 0.00 0.00 318,500.00 -100 % 0 



เพรียง 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้าผา่
กลาง
ถนน 
ซอย 3 
เช่ือม 
ซอย 
2/1 หมู่
ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 293,300 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้าสาย
นาตา
อิ่ม หมู่
ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 0.00 0.00 478,700.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ก่อสรา้ง
ราง
ระบาย
นํ้าสาย
หลักต่อ
จากเดิม
โค้งบ้าน
รองตี๋ 
(ฝั่งขวา) 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 0.00 202,300.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รขยาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,260 



ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
แยก
พญาไม้ 
ซอย 6 
ซอย 7 
พร้อม
ทําหู
ช้าง หมู่
ท่ี 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง 
ตั้งแต่
ซอย 7 
สุดเขต 
หมู่ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
ข้าง
ถนน
เพชรบุรี
-หาด
เจ้า หมู่
ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,730 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
ซอย
สายนา
กระทุ่ม 
หมู่ท่ี 4 
เช่ือม 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,740 



บ้าน
เพรียง 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
นา
หนอง 
(ตอนท่ี 
1) หมู่ท่ี 
3 บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 4,480.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
นา
หนอง 
(ตอนท่ี 
2) ข้าง
บ้านปา้
หยัด 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 4,110.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
พร้อม
กําจดั
วัชพืช
คลอง
สาย
เหนือ 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 24,550.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
สาย
หน้า

0.00 0.00 0.00 7,470.00 -100 % 0 



บ้าน 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
หลัง
บ้าน
พร้อม
วางท่อ
ข้าม
หมู่บา้น 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,120 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
คลอง
หลุมยืม
สาย
ลาดโพธิ ์
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่
(ฝั่งขวา) 

0.00 47,812.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
หลุมยืม
สาย
ลาดโพธิ ์
(ฝั่งขวา) 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่ 

0.00 0.00 0.00 47,812.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
หลุมยืม
สาย

0.00 47,812.00 0.00 0.00 0 % 0 



ลาดโพธิ ์
หมฎ่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่
(ฝั่ง
ซ้าย) 

      

โครงกา
รขุด
ลอก
หลุมยืม
สาย
ลาดโพธิ ์
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่ฝั่ง
ซ้าย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,500 

      

โครงกา
ร
ซ่อมแซ
มถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ซอย 1 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,400 

      

โครงกา
ร
ซ่อมแซ
มถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
ถนน
สาย
หลัก 
(สาย
หน้า
บ้าน) 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 75,460.00 -100 % 0 



      

โครงกา
ร
ซ่อมแซ
มถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก
และฝัง
ท่อ
พร้อม
ลงลกูรัง
รองพ้ืน 
ซอย 2 
หมู่ 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

15,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ซ่อมแซ
มศาลา
เอนกป
ระสงค์ 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 2,120.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รทํา
ถนน
ลูกรัง
ข้าง
หอพัก
เพียง
เพชร 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 0.00 36,240.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รทําลูก
คลื่น
ถนน
สาย
หลัก 
จํานวน 
2 จุด 
จุดละ 5 

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0 



ถุง หมู่
ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

      

โครงกา
รเทแอส
ฟัสติก 
หมู่ท่ี 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 472,200 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน 
ซอย 2 
(ซอย
ข้าง
บ้านครู
เนตร) 
หมู่ท่ี 4 
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 103,900 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มท่ีทํา
การ 
อบต.โพ
ไร่หวาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 401,500 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
งต่อเติม
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเลก็ 
อบต.โพ
ไร่หวาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,700 

      

โครงกา
ร

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 



ปรับปรุ
งถนน
สาย
หลัก
ช่วงโค้ง
และ
ช่วง
ปาก
ทางเข้า 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่ 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
งฝาท่อ
ระบาย
นํ้า ซอย 
6 หมู่ท่ี 
6 บ้าน
บ่อ
หวาย 

0.00 0.00 0.00 187,850.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
งภูมิ
ทัศน์
เพชรบุรี
ภัณฑ์ 
หมู่ท่ี 2 
บ้านท่ฎ
งลม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,550 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
งหลงัคา
ห้อง
ประชุม
สภา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,600 

      

โครงกา
รลงหิน
คลุก
คลอง ดี 
18 ถึง
คลอง

53,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 



สาย
หลัง
บ้าน 
หมู่ 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

      

โครงกา
รลงหิน
คลุก
คลองดี 
18 ฝั่ง
ตะวันอ
อก หมู่
ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 0.00 56,280.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
ลาดยาง
ถนน
สาย
หลัก
ห้วยเสือ
เช่ือมต่
อเขต 
อบต.
สมอพ
ลือ หมู่
ท่ี 5  
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 558,400 

      

โครงกา
รวางท่อ
ระบาย
นํ้า
พร้อม
บ่อพัก
ข้าง
ถนนบ่อ
หวาย-
หนอง
บ่อ หมู่
ท่ี 6 
บ้านบ่อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 522,500 



หวาย 

      

โครงกา
รวางท่อ
ระบาย
นํ้า
พร้อม
ฝังกลบ 
คลองไร่
เจ๊กเน้ือ 
(สะพาน
ยาย
จ้อย) 
หมู่ท่ี 5 
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 0.00 380,190.00 -100 % 0 

      

โครงกา
รเสริม
ต่อบ่อ
พัก
พร้อม
ขยาย
ฝาท่อ 
(ซอย
พญาไม้
) หมู่ท่ี 
2 
บ้านท่ฎ
งลม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,090 

    

ค่าบํารงุรักษา
และปรับปรุง
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

              

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 



      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 3 
บ้าน
ใหม ่

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 4 
บ้าน
เพรียง 

9,355.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 5 

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 



บ้าน
เพรียง 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มโดยลง
หินคลุก
ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

18,710.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 1 
บ้าน
ปลาย
นา 

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 



มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 2 
บ้านทุ่ง
ลม 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 3 
บ้าน
ใหม ่

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 4 
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 5 
บ้าน
เพรียง 

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 

      

โครงกา
ร

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 



ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 6 
บ้านบ่อ
หวาย 

      

โครงกา
ร
ปรับปรุ
ง
ซ่อมแซ
มถนน
พร้อม
ลงหิน
คลุก 
หมู่ท่ี 7 
บ้าน
ตะโก
งาม 

0.00 0.00 26,450.00 26,450.00 0 % 26,450 

รวมค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

892,135.00 2,129,784.00 1,285,340.00 5,031,952.00     4,969,280 

รวมงบลงทุน 892,135.00 2,129,784.00 1,285,340.00 5,031,952.00     4,969,280 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

6,315.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 6,315.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 6,315.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงานไฟฟา้ถนน 898,450.00 2,129,784.00 1,285,340.00 5,031,952.00     4,969,280 

งานกําจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ 

583,040.24 587,313.28 542,291.19 0.00 0 % 0 



      

รายจา่ย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 655,000.00 -0.76 % 650,000 

รวมค่าใช้สอย 583,040.24 587,313.28 542,291.19 655,000.00     650,000 

รวมงบดําเนินงาน 583,040.24 587,313.28 542,291.19 655,000.00     650,000 

รวมงานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

583,040.24 587,313.28 542,291.19 655,000.00     650,000 

รวมแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3,180,123.29 5,094,181.28 3,794,838.23 7,884,222.00     8,328,060 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

              

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

โครงกา
รจัดงาน
วันเด็ก
แห่งชา
ติ 

60,000.00 59,500.00 56,935.00 60,000.00 0 % 60,000 

      

โครงกา
รจัด
ฝึกอบร
มกลุม่
อาชีพ
ตําบล
โพไร่
หวาน 
ประจํา
ปี 2560 

0.00 28,082.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
ร
เยาวชน

27,500.00 34,040.00 33,060.00 48,000.00 -27.08 % 35,000 



ร่วมใจ
ใสใ่จ
สิ่งแวด
ล้อม 

รวมค่าใช้สอย 87,500.00 121,622.00 89,995.00 108,000.00     95,000 

รวมงบดําเนินงาน 87,500.00 121,622.00 89,995.00 108,000.00     95,000 

รวมงานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
87,500.00 121,622.00 89,995.00 108,000.00     95,000 

รวมแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

87,500.00 121,622.00 89,995.00 108,000.00     95,000 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

              

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

              

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

15,000.00 12,514.28 13,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รจัดงาน
พระ
นครคีรี-
เมือง
เพชรบุร ี

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 12,514.28 13,000.00 15,000.00     15,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 12,514.28 13,000.00 15,000.00     15,000 

รวมงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

15,000.00 12,514.28 13,000.00 15,000.00     15,000 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจา่ย               



เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

      

โครงกา
รจัดซ้ือ
อุปกรณ์
กีฬา
หมู่บา้น 

39,970.00 38,360.00 37,800.00 40,000.00 0 % 40,000 

      

โครงกา
รเต้นแอ
โรบิค 

39,600.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 0 % 43,200 

รวมค่าใช้สอย 79,570.00 81,560.00 81,000.00 83,200.00     83,200 

รวมงบดําเนินงาน 79,570.00 81,560.00 81,000.00 83,200.00     83,200 

รวมงานกีฬาและ
นันทนาการ 

79,570.00 81,560.00 81,000.00 83,200.00     83,200 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

              

  งบดําเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    

รายจา่ย
เกี่ยวเน่ืองกบั
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

              

      

โครงกา
รจัด
กิจกรร
มวัน
สงกรา
นต์ 

21,550.00 9,535.00 21,100.00 0.00 0 % 0 

      

โครงกา
รจัด
กิจกรร
มแห่
เทียน
เข้าพรร
ษา 

3,000.00 2,925.00 4,950.00 5,000.00 0 % 5,000 



      

โครงกา
ร
ประเพ
ณีรดนํ้า
ดําหวั
ผู้สูงอา
ยุ เพื่อ
สืบสาน
วัฒนธร
รมไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      

โครงกา
ร
ส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปะ 
ภูมิ
ปัญญา
วัฒนธร
รม
ประเพ
ณี
ท้องถ่ิน 

14,800.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 39,350.00 12,460.00 26,050.00 20,000.00     70,000 

รวมงบดําเนินงาน 39,350.00 12,460.00 26,050.00 20,000.00     70,000 

รวมงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

39,350.00 12,460.00 26,050.00 20,000.00     70,000 

รวมแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
133,920.00 106,534.28 120,050.00 118,200.00     168,200 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

232,260.00 213,116.00 210,948.00 273,230.00 -3.5 % 263,664 

    

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,547 

    

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

0.00 3,158,900.00 4,410,800.00 5,278,800.00 7.18 % 5,658,000 



    

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

0.00 545,600.00 626,400.00 768,000.00 0 % 768,000 

    

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

42,500.00 42,000.00 42,000.00 90,000.00 -60 % 36,000 

    สํารองจา่ย 10,402.00 0.00 75,928.00 84,382.00 370.48 % 397,000 

    

รายจา่ยตาม
ข้อผูกพัน 

75,000.00 93,500.00 96,030.00 0.00 0 % 0 

      

ค่าใช้จา่
ยในการ
จัดการ
จราจร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      

โครงกา
ร
อุดหนุน
กองทุน
หลักปร
ะกัน
สุขภาพ 
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบล
โพไร่
หวาน 

0.00 0.00 0.00 96,030.00 -100 % 0 

      

โครงกา
ร
อุดหนุน
กองทุน
หลักปร
ะกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบล
โพไร่
หวาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 124,898 

    

เงินสมทบ
กองทุน
บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

251,300.00 238,455.00 239,755.00 258,290.00 8.69 % 280,730 



รวมงบกลาง 611,462.00 4,291,571.00 5,701,861.00 6,848,732.00     7,638,839 

รวมงบกลาง 611,462.00 4,291,571.00 5,701,861.00 6,848,732.00     7,638,839 

รวมงบกลาง 611,462.00 4,291,571.00 5,701,861.00 6,848,732.00     7,638,839 

รวมแผนงานงบกลาง 611,462.00 4,291,571.00 5,701,861.00 6,848,732.00     7,638,839 

รวมทุกแผนงาน 
17,879,309.49 23,597,408.02 

24,930,823.4
5 

38,629,000.0
0 

    40,073,000 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 

อําเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
      

 

 



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,073,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  งานบริหารท่ัวไป 
    งบบุคลากร 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
      เงินเดือนนายก/รองนายก 

      

    

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   514,080    บาท      
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดื
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ปร
 

      เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 

      

    

2)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก    จํานวน    42,120    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ปร
 

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

      

    

3)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จํานวน   42,120    บาท          
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ปร
 

      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

      

    

4)  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ    จํานวน   86,400    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดื



- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ปร
 

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    

5)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จํานวน   1,368,000    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220  บ
เงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  อัตราๆ ละ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ปร
 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
      เงินเดือนพนักงาน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินค่าปรับปรุงประจําปี และเงินปรับเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทา
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประก

      

    

  

      เงินประจําตําแหน่ง 

      

    

2)  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง         จํานวน    126,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังน้ี   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน   
เป็นเงิน  84,000  บาท    



(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประ
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุค
7) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทา
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
  

      

    

  

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 9 ตําแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป 5 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
5) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทา

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ 
4) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทา
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้พน

      เงินอ่ืนๆ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (นอกเหนือจากเงินเดือน) ของปลัด อบต.จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน เดือน
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทา

    งบดําเนนิงาน 
      ค่าตอบแทน 
      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      

    

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามท่ีฎได้รับมอบหมายและเพ่ือจ่ายเป็นเงินปร



- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินร
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการต
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซัก
 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกคร
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
 

      ค่าเช่าบ้าน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มสีิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียว
 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ

      ค่าใช้สอย 
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซกั
มหรสพ หรือสิง่พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  



1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ดังน้ี 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 40,000 บาท 
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการและอนุกรรมการ 10,000 บาท
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง
 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 

        ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนตําบล 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้ังผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. ร่วมถึงการปร
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่
4) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ ลต (กกต) 0302/2596 ลงวันที่ 22 กุมภาพั
5) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ ลต 0302/7312 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 255
2550 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซั

        โครงการจัดการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บรกิารด้านต่าง ๆ (หน่วย อบต.

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้บริ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกรา
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษ
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ลําดับที่ 9 

        

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลําดับที่ 4 

        โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ลําดับที่ 5 

        โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ลําดับที่ 6 

        โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลําดับที่ 3 

        โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต. 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.  
1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลําดับที่ 11 

        โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันสถาบันสําคัญของชาติเพ่ือเสริมสร้างความ
ชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงทําความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและจติสํานึกที
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลําดับที่ 13 

        โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ อบต. 
      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข



สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขอ
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลําดับที่ 7 

        โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มแมบ้่าน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขอ
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลําดับที่ 10 

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เ
 

      ค่าวัสดุ 
      วัสดุสํานักงาน 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถ
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนํา
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุ
 
 

      

    

  

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คง
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนํา
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครือ่งวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส
มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรั
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คื
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน
 
 

      

    

  

      วัสดุงานบ้านงานครัว 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่ค
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนํา
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปัง 
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส



- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน

      

    

  

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภา
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนํา
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คื
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน
 

      

    

  

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ดังน้ี   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เ
 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่



      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามป
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนํา
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนส
ดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน
 

      

    

  

      วัสดุเครื่องแต่งกาย 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บา
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองห
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สํา
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พริน
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซดีีรอม (CD ROM) แ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ
 

      

    

  



      ค่าสาธารณูปโภค 

      ค่าไฟฟ้า 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรก
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุล
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กัน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงห
 

      ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแ
- ตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรก
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุล
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กัน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงห
 

      ค่าบริการโทรศัพท์ 

      

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศพัท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  และหมายความรวมถึงค่าใช้เ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรก

      ค่าบริการไปรษณีย์ 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรก
 

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์ ค
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรก
 

    งบลงทุน 

      ค่าครุภัณฑ์ 

      ครุภัณฑ์สํานักงาน 

        

จัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 21 ตัว  
- โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี  
1) เบาะและพนักพิงด้านหลังเก้าอ้ีทําจากหนัง PVC หรือดีกว่า 
2) มีที่พักแขน 
3) หมุนได้ 
4) มีล้อ  
5) มีโช้คปรับระดับสูง ตํ่าของเก้าอ้ีได้ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด/ในระบบอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลําดับที่ 4 
- สําหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัด 8 ตัว กองคลัง 5 ตัว กองช่าง 6 ตัว กองส

        

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 13
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังน้ี 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู แบบแยกส่วน  
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รั
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบา
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric gr
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร ์
7) การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโ
ใช้หลักการเปรยีบเทียบคุณสมบัติ คือ  
-ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า
8) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสว่น ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ลําดับที่ 7 



- สําหรับห้องปลัด ,ห้อง ผอ.กองคลัง ,ห้อง ผอ.กองช่าง 
      

    

  

      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

    งบรายจา่ยอ่ืน 

      รายจ่ายอ่ืน 

      รายจ่ายอ่ืน 

        

รายจ่ายอ่ืน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจั

    งบเงินอุดหนุน 

      เงินอุดหนนุ 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

        

โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครอง

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอําน
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลําดับที่ 18 

  งานบริหารงานคลัง 

    งบบุคลากร 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

      เงินเดือนพนักงาน 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เงินค่าปรับปรุงประจําปี เงินปรับเพ่ิม และเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดื
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดื
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดื
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธ
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบั
9) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรก

      

    

  

      เงินประจําตําแหน่ง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้ารา
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนแล
8) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 ตําแหน่ง 4 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้า
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 255
5) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินปรับเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2
ที่ 2)  
4) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือน
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      ค่าตอบแทน 
      ค่าเช่าบ้าน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มสีิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ีย

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มสีิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ

      ค่าใช้สอย 

      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซกั
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรอืค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิ

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาห
ตําบล พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชก



- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 255
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อ
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

      ค่าวัสดุ 
      วัสดุสํานักงาน 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอ
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดคว
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เครื่องเย็
จําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวล
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสํ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แ

      

    

  

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดคว
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวล
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําห
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีั
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แ

      

    

  

    งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์ 
      ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรบัระดับ 3 ช้ิน 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 5 

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 

    งบดําเนนิงาน 

      ค่าใช้สอย 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ
สําหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ
โครงการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
7) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลําดับที่ 1 

        โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รฎ่นที่ 4 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4 โด
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บร
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
7) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 136 ลําดับที่ 2 

        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลําดับที่ 4 

        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลําดับที่ 3 



      ค่าวัสดุ 
      วัสดุเครื่องแต่งกาย 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การต้ังงบปร

    งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์ 
      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
        จัดซื้อชุดดับเพลิง 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดดับเพลิง (ภายนอกอาคาร) จํานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
(1) เสื้อดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ช้ัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
-ผ้าช้ันนอก ทําจากผ้า FR cotton และสามารถป้องกันเปลวไฟได้ 
-ผ้าช้ันกลาง ทาํจากวัสดุ PTFE เคลือบ Kevlar ช่วยป้องกันนํ้าและไอนํ้า และสามารถระบายความร้อนได้ 
-ผ้าช้ันใน ทําจากวัสดุคาร์บอนสักหลาด (Carbon felt) เย็บปิดทับด้วยผ้าจับในอีกช้ันหน่ึง ช่วยป้องกันและควบคมุ
-มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อ 
-มีกระเป๋าสําหรับใส่วิทยุสื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้าย 
-เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้าง เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใช้งาน 
-ปลายแขนเสือ้เย็บหุ้มด้วยหนัง เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใช้งาน 
-ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดสําหรับรัดข้อมือ 
-มีแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว ในบริเวณรอบแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง และบริเวณตัวเสื้อ 
(2) กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ช้ัน แบบเดียวกับเสื้อดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
-กางเกงมีสาบบริเวณเป้ากางเกง เย็บติดด้วยซิปชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ มีแถบตีนตุ๊กแกปิดทับ 
-สายเอ้ียมรั้งบ่า (Suspender) ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว แบบยึดกับตัวกางเกง 
-มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้าง 
-เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใช้งาน 
-ปลายขากางเกงเย็บหุ้มด้วยหนัง เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใช้งาน 
-มีแถบสะท้อนแสงแบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง 
(3) ถุงมือกันไฟ 
-เป็นถุงมือแบบแยกห้าน้ิว สามารถคลุมปลายแขนเสื้อพร้อมมีแถบรัดบรเิวณปลายถุงมือ 
-สามารถป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ นํ้าร้อน การทิ่มแทงและการบาดเฉือนขณะปฏิบัติงาน 
-ตัวถุงมือเย็บด้วยด้ายกันไฟตลอดทั้งถุงมือ และมีแถบสะท้อนแสงติดที่บริเวณหลังมือ 
-เหมาะสําหรับการใช้งานดับเพลิง 
(4) ผ้าคลุมศีรษะ (ฮู๊ดกันไฟ) 
-ผลิตจากวัสดุทนความร้อนและเปลวไฟ ชนิด 2 ช้ัน เย็บติดเป็นช้ินเดียวกัน 
-สวมใส่สบายไม่ระคายใบหน้า 
-มีลักษณะแบบสวมคลุมเต็มศีรษะปิดคลุมถึงไหล่ โผล่เฉพาะใบหน้า 
-คุณสมบัติเป็นไปตามาตรฐานการผลิต 

      

    

(5) หมวกดับเพลิง 



-เป็นหมวกทรงกลมชนิดป้องกันเต็มศีรษะถงึท้ายทอย ทําจากวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือเทอร์โมพลาสติกหรือเทียบเท
-ด้านในมีช้ันรองกันกระแทก สวมใส่สบาย 
-หน้าหมวกมีกระบังหน้า (FACE SHIELD) ทํามาจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตใส (POLY CARBONATE) สามารถป้องกั
(6) รองเท้า 
-ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ทนความร้อน กันนํ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 15 น้ิว มีหูหิ้วที่ด้านบนขอบรองเท้า 
-บริเวณหัวรองเท้าและพ้ืนรองเท้าเสริมโลหะ เพ่ือป้องกันการกระแทกและการทิ่มตําแทงทะลุของสิ่งของมีคมต่าง
-ภายในรองเท้าบุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน 
-พ้ืนรองเท้าผลติจากวัสดุที่กันการลื่น ทนต่อสารเคม ีและปอ้งกันกระแสไฟฟ้า 
-ตัวรองเท้าดับเพลิงต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติ 
1) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดําเนิน
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลําดับที่ 10 

 

แผนงานการศกึษา 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 
1,439,8

40 
บาท 

    งบบุคลากร รวม 
1,251,5

40 
บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 
1,251,5

40 
บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 
1,002,6

60 
บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เงินค่าปรับปรุงประจําปี และเงินปรับเพ่ิม
ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

      



เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
10) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

    

        

      เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจา้งประจําส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ

      



ที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
      เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูชํานาญการ อันดับ คศ.
2 จํานวน 1 ตําแหน่ง  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
3) หนังสือสํานักงาน ก.อบต./ก.ท./ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว59 ลง
วันที่ 1 เมษายน 2548 เรื่อง การกําหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ดํารงตําแหน่งหรือดํารงตําแหน่งที่มีวิทย
ฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 
4) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว17 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 
140,88

0 
บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
5) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินปรับเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสอืสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับที่ 2)  
4) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

    งบดําเนนิงาน รวม 
184,00

0 
บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลและผู้มสีิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559   

      

      ค่าใช้สอย รวม 
119,00

0 
บาท 

      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

      



ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรอืค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

        ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท 

      

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรพัย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

      

      ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
      วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด

      



เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านช่ือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่าน
ปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรอืแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซ ีแบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทดั คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

      



งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผา้ห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์

      



บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสอืสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    

        

    งบลงทุน รวม 4,300 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ

      



นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ custom 
1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ลําดับที่ 8 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
1,476,8

70 
บาท 

    งบดําเนนิงาน รวม 
600,87

0 
บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 
292,36

0 
บาท 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการพัฒนาองค์ความรู้เด็กและเยาวชนตําบลโพไร่หวานภาคฤดูร้อน จํานวน 45,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้เด็กและเยาวชนตําบลโพไร่
หวานภาคฤดูร้อน 
1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ลําดับที่ 2 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 

 
 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

จํานวน 247,360 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาแยกเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพรียง จํานวน 245 วัน วัน
ละ 20 บาท จํานวน 18 คน เป็นเงิน 88,200 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 245 วัน วันละ 20 บาท จํานวน 14 คน เป็น

      



เงิน 68,600 บาท 
3.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เพรียง จํานวน 18 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 30,600 บาท 
4.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
บ่อหวาย จํานวน 14 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 23,800 บาท 
5.ค่าหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพรียง จํานวน 18 คน คน
ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
6.ค่าหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 14 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
7.ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เพรียง จํานวน 18 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
8.ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 14 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
9.คา่เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เพรียง จํานวน 18 คน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท 
10.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 14 คน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 
11.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เพรียง จํานวน 18 คน คนละ 430 บาท เป็นเงิน 7,740 บาท 
12.คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 14 คน คนละ 430 บาท เป็นเงิน 6,020 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลําดับที่ 6 

      

    

        

      ค่าวัสดุ รวม 308,510 บาท 
      ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 308,510 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แยกเป็นคา่ใช้จ่าย ดังน้ี 
1.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพรียง จํานวน 260 วัน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 68 คน เป็นเงิน 130,302 บาท 
2.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบ่อหวาย จํานวน 260 วัน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 61 คน เป็นเงิน 116,889 บาท 
3.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เพรียง จํานวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท จํานวน 18 คน เป็น
เงิน 34,492 บาท 
4.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท จํานวน 14 คน เป็น
เงิน 26,827 บาท 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลําดับที่ 5 

      



    งบเงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท 
      เงินอุดหนนุ รวม 876,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        

เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จํานวน 516,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) แยก
เป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเพรียง จํานวน 200 วัน วัน
ละ 20 บาท จํานวน 68 คน เป็นเงิน 272,000 บาท 
2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อ
หวาย จํานวน 200 วัน วันละ 20 บาท จํานวน 61 เป็น
เงิน 244,000 บาท 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลําดับที่ 9 

      

        

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือ
วิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลนใหแ้ก่โรงเรียนในเขตตําบลโพไร่หวาน 

จํานวน 360,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพอ่ืนที่
ขาดแคลนใหแ้ก่โรงเรียนในเขตตําบลโพไร่หวาน 
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้ง
ที่ 1) พ.ศ. 2562 

      

แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 5,168,600 บาท 
    งบบุคลากร รวม 1,509,600 บาท 



      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,600 บาท 
      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 434,460 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เงินค่าปรับปรุงประจําปี และเงินปรับ
เพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการ
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.

      



อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  

      

    

        

      เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 923,160 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
5) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 109,980 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.

      



อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลกูจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
4) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

    งบดําเนนิงาน รวม 3,300,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 1,640,000 บาท 
      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
น้ี  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน

      



พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

        โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 25,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉนิ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ลําดับที่ 4 

      

        โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 10,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลําดับที่ 1 

      

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร

      



ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      ค่าวัสดุ รวม 1,660,000 บาท 
      วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทดัเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ ์แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้านช่ือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  

      



(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า
หมึกปรินท ์เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง

      



นํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา 
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผา้ห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

    

        

 

 
วัสดุ
ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง 

จํานวน 100,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไข

      



ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยาง
รถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
จํา
นว
น 

1,300,00
0 

บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ดังน้ี   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร

      



สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุง
ต้ม นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามัน
จารบี นํ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จํา
นว
น 

70,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังน้ี   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผา่พัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล ์เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ สายยาง ลูก

      



ยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ
นําโรค  
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นยํ้าแนวทางการดําเนินการ
ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัุขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ ์อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      



14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค  

      วัสดุเครื่องแต่งกาย 
จํา
นว
น 

50,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุง
เท้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จํา
นว
น 

20,000 บาท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์

      



หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

    งบลงทุน 
รว
ม 

219,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์ 
รว
ม 

219,000 บาท 

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

        

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แข็ง จํา
นว
น 

19,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- แบบข้อแข็ง 
- เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี

      



- พร้อมใบมีด 
1) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562 

      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํา
นว
น 

200,000 บาท 

      

    

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

      

    งบเงินอุดหนุน 
รว
ม 

140,000 บาท 

      เงินอุดหนนุ 
รว
ม 

140,000 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน       

        

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

จํา
นว
น 

140,000 บาท 

      

    

เพ่ืออุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําเนินด้าน
สาธารณสุข แก่ประชาชนหมู่ที่1-หมูที7่ ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่ 7 

      

  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 
รว
ม 

465,351 บาท 

    งบดําเนนิงาน 
รว
ม 

465,351 บาท 

      ค่าตอบแทน 
รว
ม 

144,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํา
นว
น 

144,000 บาท 

      

    

เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่มีภูมลิําเนาอยู่ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับ
คําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงจาก

      



ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท 
-ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาสาสมัครบรบิาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

      ค่าใช้สอย 
รว
ม 

321,351 บาท 

      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

        

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียบสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี 

จํา
นว
น 

1,941 บาท 

      

    

เพ่ือดําเนินการสํารวจสุนัขและแมวพร้อมขึ้นทะเบียนตามจํานวนสุนัขและ
แมวที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 
- ตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลาํดับที่ 12 

      

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        

โครงฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

จํา
นว
น 

300,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสขุ  
-เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลําดับที่ 1 

      

        เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ จํา 19,410 บาท 



สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

นว
น 

      

    

เพ่ือดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจํานวน
ประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ทีไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ 
- ตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลาํดับที่ 11 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์
รว
ม 

200,000 บาท 

    งบดําเนนิงาน 
รว
ม 

200,000 บาท 

      ค่าใช้สอย 
รว
ม 

200,000 บาท 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมชมรมผูสู้งอายุ จํา
นว
น 

100,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลาํดับที่ 3 

      

 

 
โครงการ
ศึกษาดู
งานและ
ส่งเสริม
กิจกรรม

จํานวน 100,000 บาท 



นันทนาก
าร
ผู้สูงอายุ 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการผู้สงูอายุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ลาํดับที่ 2 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 
2,708,78

0 
บา
ท 

    งบบุคลากร รวม 
1,757,88

0 
บา
ท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 
1,757,88

0 
บา
ท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,120 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เงินค่าปรับปรุงประจําปี และเงินปรับเพ่ิม
ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

      



7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

      

    

        

      เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจา้งประจําส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

      



8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ ธันวาคม 2558 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 976,020 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตําแหน่ง และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 3 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
5) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,740 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

      



3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลกูจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
4) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

    งบดําเนนิงาน รวม 915,000 
บา
ท 

      ค่าตอบแทน รวม 320,000 
บา
ท 

      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 
บา
ท 

      

    

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรอื
คณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 
บา
ท 

      

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

      



บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      ค่าใช้สอย รวม 170,000 
บา
ท 

      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

        

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบ
ก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน

      



พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

      ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารงุรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย

      



และค่าสาธารณูปโภค 

      ค่าวัสดุ รวม 425,000 
บา
ท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหลก็  กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ ์แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้านช่ือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซ ีแบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าด่ืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      

      



- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ช้ินส่วนวิทยุ ลกูถ้วยสายอากาศ รีซสีเตอร์  
มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม

      



บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ

      



หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกร ูสาย
ไมล ์เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง

      



ข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ดังน้ี   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามนัดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย

      



และค่าสาธารณูปโภค 

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 
บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่า
ประกันภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิ
มพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร

      



อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, So
und Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสอืสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

    

        

 

งบ
ลงทนุ 

รวม 35,900 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 
บา
ท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานว
น 

35,900 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือ
ดีกว่า ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า  2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

      



- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 12 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ custom 

      

    

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีด (Inkjet printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,100 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าวขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ custom 
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท 

      



คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที 
1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
2) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 6 

  งานไฟฟ้าถนน รวม 4,969,280 
บา
ท 

    งบลงทุน รวม 4,969,280 
บา
ท 

      ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 4,969,280 
บา
ท 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คนัคลอง D18 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
ตะโกงาม 

จํานว
น 

453,360 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คัน
คลอง D18 ช่วงที่ 1 หมู่ที ่7 บ้านตะโกงาม ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร)  
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลําดับที่ 108 
 

      

        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านปลายนา จํานว
น 

300,200 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่
ที่ 1 บ้านปลายนา กว้าง 3 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 6 

      

        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ จํานว
น 

164,280 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บ้าน
ใหม ่โดยการเททับของเดิมและรื้อถอนฝารางระบายนํ้าเดิม เพ่ือนํากลับมาใช้เป็น
ฝารางระบายนํ้าใหม ่ขนาดถนน ยาว 52 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 288.90 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที ่อบต.กําหนด 

      



-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับที่ 47 

        

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย 2 (ซอยข้างบ้านครูเนตร) หมู่ที ่4 บ้านเพรียง จํานว
น 

453,200 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ซอย 2 (ซอยข้างบ้านครู
เนตร) หมู่ที ่4 บ้านเพรียง ขนาดราง
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 212 เมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด ทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 21 ฝา (หรือตามสภาพพ้ืนที่) พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 68 

      

        

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ภายใน อบต.โพไร่หวาน จํานว
น 

697,000 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ภายใน อบต.  
โพไร่หวาน ขนาดราง
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.20 ม. ยาว 30 ม. ขนาด 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 90 ม. ข
นาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 27 ม.  
ท่อระบายนํ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวน 8 ท่อน พร้อมฝาราง
ระบายนํ้า ฝาเหล็ก ขนาดเหล็กแบน ขนาด 1 1/2 มม. หนา 4 มม. ขนาดฝาเหล็ก
กว้าง 0.42 ม. ยาว 1.00 ม. ขอบข้างรางเหล็ก
ฉาก ขนาด 40x40 มม. หนา 4 มม. และเทพื้น คสล.หนา 0.15 ม. พ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.99 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลําดับที่ 3 

      

        

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าผ่ากลางถนน ซอย 3 เช่ือม ซอย 2/1 หมู่ที ่1 บ้าน
ปลายนา 

จํานว
น 

293,300 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าผ่ากลาง
ถนน ซอย 3 เช่ือม ซอย 2/1 หมู่ที ่1 บ้านปลายนา ขนาด
ราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 137 เมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด ทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 13 ฝา (หรือตามสภาพพ้ืนที่) พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ลําดับที่  7 

      

        

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกพญาไม้ ซอย 6 ซอย 7 พร้อมทําหูช้าง 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลม 

จํานว
น 

5,260 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
พญาไม้ ซอย 6 ซอย 7 หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม (หูช้าง) ขยายหูช้างทั้ง 2 ข้าง พ้ืนที่เท
คอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง 11.47 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลําดับที่ 21 

      



        

โครงการขุดลอกคลอง ต้ังแต่ซอย 7 สุดเขต หมู่ที ่6 บ้านบ่อหวาย จํานว
น 

8,600 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลอง ต้ังแต่ซอย 7 สุดเขต หมู่ที ่6 บ้านบ่อ
หวาย สภาพเดิมเป็นคลองดาดคอนกรีตปากกว้าง 3 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 240 เมตร สภาพขุดใหม่โดยขุดลอกดินก้นคลอง ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 240 เมตร ปริมาณดินขุด 201.60 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลําดับที่ 9 

      

        

โครงการขุดลอกคลองข้างถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย จํานว
น 

35,730 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองข้างถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า หมู่
ที่  6  บ้านบ่อหวาย สภาพเดิมปากคลองกว้าง 7 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร สภาพขุดใหม่ปากคลองกว้าง 7 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,216 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลําดับที่ 10 

      

        

โครงการขุดลอกคลองซอยสายนากระทุ่ม หมู่ที่ 4 เช่ือม หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง จํานว
น 

9,740 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองซอยสายนากระทุ่ม หมู่ที ่4 เช่ือม หมู่
ที่ 5 บ้านเพรียง ขนาดคลองเดิมกว้าง 3 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 185 เมตร สภาพขุดใหม่ปากคลองกว้าง 3 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 185 เมตร ปริมาตรดินขุด 244.2 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 6 

      

        

โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านพร้อมวางท่อข้ามหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตะโกงาม จํานว
น 

53,120 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองหลังบ้านพร้อมวางท่อข้าม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตะโกงาม วางท่อข้ามจํานวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมกลบหลังทอ่ สภาพเดิมคลองกว้าง 3 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 1,120 เมตร สภาพขุดใหม่ปากคลองกว้าง 3 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 1,120 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลําดับที่ 13 

      

        

โครงการขุดลอกหลุมยืมสายลาดโพธ์ิ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ฝั่งซา้ย จํานว
น 

44,500 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหลุมยืมสายลาดโพธ์ิ หมู่ที ่3 บ้านใหม ่ฝั่ง
ซ้าย สภาพเดิมกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 630 เมตร สภาพขุด

      



ใหม ่ปากกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ลําดับที่ 3 

        

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านปลายนา จํานว
น 

30,400 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่
ที่ 1 บ้านปลายนา ถนนยาว 16.60 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้างตามสภาพ
พ้ืนที่ (หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 47.31 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ลําดับที่ 8) 

      

        

โครงการเทแอสฟัสติก หมูท่ี่ 2 บ้านทุ่งลม จํานว
น 

472,200 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทแอสฟัสติก หมู่ที ่2 บ้านทุ่งลม ระยะทาง
ยาว 350 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยการ Tack coat หนา 4 ซม. และ
งาน ASPHALT CONCRBTE หนา 5 ซม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับที่ 25 
  

      

        

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 2 (ซอยข้างบ้านครูเนตร) หมู่ที ่4 บ้านเพรียง จํานว
น 

103,900 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 2 (ซอยข้างบ้านครู
เนตร) หมู่ที ่4 บ้านเพรียง โดยการ Tack coat หนา 4 ซม. และ
งาน Asplaltic Concreat หนา 5 ซม. ยาว 81 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที ่อบต. กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลําดับที่ 67 
 

      

        

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีทําการ อบต.โพไร่หวาน จํานว
น 

401,500 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทําการ อบต.โพไร่หวาน 1.
ปรับปรุงหลังคาโดยรื้อหลังคาและมุงหลังคาใหม่ทั้งหลัง 2.ปรับปรุงห้องนํ้าภายใน
สํานักงานโดยปูกระเบ้ือง และเคร่ืองสุขภัณฑ์ 3.ปรับปรุงฝ้าเพดานเป็นฝ้าฉาบ
เรียบ พร้อมระบบไฟฟ้าภายในและนอกที่ทาํการสํานักงาน พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 141 ลาํดับที่ 4 

      

        

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพไร่หวาน จํานว
น 

101,700 บา
ท 



      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพไร่
หวาน ต่อเติมส่วนหลังคาและปรับปรุงบริเวณทางเข้า โดยหลังคาเป็นหลังคา
เหล็กมุงด้วยเมทัลชีท และทางเข้าปรับปรุงโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามี
พ้ืนที่ต่อเติม 34.65 ตร.ม. พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63.6 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลําดับที่ 1 

      

        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพชรบุรีภัณฑ์ หมู่ที่ 2 บ้านทฎ่งลม จํานว
น 

23,550 บา
ท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพชรบุรีภัณฑ์ หมู่ที ่2 บ้านทุ่ง
ลม โดยปรับปรุงทาสีโครงสร้างอาคารและประตูเหล็กม้วน พร้อมย้ายประตูเหล็ก
ม้วนพร้อมติดต้ัง จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลําดับที่ 22 

   

โครงการ
ปรับปรุง
หลังคา
ห้อง
ประชุม
สภา 

จํานวน 35,600 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา โดยการร้ือ
ถอนและมุงใหม่ทั้งหลัง หลังคาให้ใช้กระเบ้ืองลอนคู่ขนาด50x120x0.50
ซม. พร้อมขอยึดกระเบ้ือง รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลําดับที่ 5 

      

        

โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือเช่ือมต่อเขต อบต.สมอพลือ หมูท่ี่ 5  
บ้านเพรียง 

จํานวน 558,400 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือเช่ือมต่อ
เขต อบต.สมอพลือ หมู่ที ่5 บ้าน
เพรียง ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4 เมตร โดย
การ Tack coat หนา 4 ซม. และ
งาน Asplaltic Concreat  หนา 5 ซม. พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 76 

      

        

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักข้างถนนบ่อหวาย-หนองบ่อ หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

จํานวน 522,500 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักข้างถนนบ่อ
หวาย-หนองบ่อ หมู่ที ่6 บ้านบ่อหวาย จํานวน 150 ท่อน ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10.00 เมตร (จํานวน 14 บ่อ) หรือตามสภาพพ้ืนที่พร้อมถมดินกลบ

      



หลังท่อ ยาว 70 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลําดับที่ 97 

        โครงการเสริมต่อบ่อพักพร้อมขยายฝาท่อ (ซอยพญาไม้) หมู่ที่ 2 บ้านทฎ่งลม จํานวน 16,090 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมต่อบ่อพักพร้อมขยายฝาท่อ (ซอย
พญาไม้) หมู่ที ่2 บ้านทุ่งลม ฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เหล็ก
เสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ห่าง 0.10 เมตร ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.10 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลําดับที่ 23 

      

      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง       

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านปลายนา จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 1 บ้านปลายนา (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 5 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลม จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 2 บ้านทุ่งลม  (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลําดับที่ 20 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านใหม ่ จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 3 บ้านใหม่ (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 43 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านเพรียง จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 4 บ้านเพรียง (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 54 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 5 บ้านเพรียง (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลําดับที่ 71 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 6 บ้านบ่อหวาย (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลําดับที่ 89 

      



        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านตะโกงาม จํานวน 26,450 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพรอ้มลงหินคลุก หมู่
ที่ 7 บ้านตะโกงาม (โดยใช้หินคลุก จํานวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 5 

      

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 650,000 
บา
ท 

    งบดําเนนิงาน รวม 650,000 
บา
ท 

      ค่าใช้สอย รวม 650,000 
บา
ท 

      รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการบริการทิ้งขยะมูล
ฝอย ฯลฯ 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 95,000 
บา
ท 

    งบดําเนนิงาน รวม 95,000 
บา
ท 

      ค่าใช้สอย รวม 95,000 
บา
ท 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ลําดับที่ 1 
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

        โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 35,000 บาท 
      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนร่วมใจใสใ่จสิ่งแวดล้อม       



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลําดับที่ 1 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ รวม 15,000 
บา
ท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 
บา
ท 

      เงินอุดหนนุ รวม 15,000 
บา
ท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี จํานวน 15,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีร-ีเมืองเพชรบุรี 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลําดับที่ 2 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 

      

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 83,200 
บา
ท 

    งบดําเนนิงาน รวม 83,200 
บา
ท 

      ค่าใช้สอย รวม 83,200 
บา
ท 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       



        โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จํานวน 40,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี   
1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ลาํดับที่ 2 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

 

โครงการ
เต้นแอโร
บิค 

จํานวน 43,200 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเต้นแอโรบิค  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสัง่การ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว237 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้นําการออกกําลังกาย 
3) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลาํดับที่ 2 

      

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 70,000 
บา
ท 

    งบดําเนนิงาน รวม 70,000 
บา
ท 

      ค่าใช้สอย รวม 70,000 
บา
ท 

      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่า

      



อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล ่หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 4 

        โครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย จํานวน 50,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล ่หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

      



ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 3 

        โครงการส่งเสริมศาสนา ศลิปะ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 (5)  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 8 

      

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 7,638,839 
บา
ท 

    งบกลาง รวม 7,638,839 
บา
ท 

      งบกลาง รวม 7,638,839 
บา
ท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 263,664 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสัง่การ ดังน้ี   

      



1) พระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ.2533 
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,547 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบต.
จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี  
- ตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การต้ังงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

      

      เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,658,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ) เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
6) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลาํดับที่ 3 

      

      เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพความพิการ (เบ้ียยัง
ชีพความพิการ)  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ืยความ

      



พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
6) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลาํดับที่ 4 

      เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
5) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลาํดับที่ 5 

      

      สํารองจ่าย จํานวน 397,000 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่าน้ัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  

      



5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

        ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท 

      

    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้านจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 
-ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่น ตาม
มาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

      

        

โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโพ
ไร่หวาน 

จํานวน 124,898 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันตามโครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลําดับที่ 2 

      

      เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 280,730 บาท 

      

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

      

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


