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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

       ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดนิจี่

                  บัดนี้ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินจี่ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินจี่อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลดินจี่จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย

กำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที ่12 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถำนะกำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 12,926,152.92 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 6,336,712.36 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 3,487,089.66 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00

 บำท1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 2 โครงกำร รวม 5,350.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 35,373,326.967บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 128,731.17 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 92,834.70 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 309,053.79 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 3,165.00 บำท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 21,393,686.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน บำท

หมวดภำษีจัดสรร 13,445,856.31 บำท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 27,748,947.41 บำท              ประกอบด้วย

งบกลำง 7,477,925.60 บำท

10,803,383.00 บำท
งบด ำเนินงำน 4,847,934.32 บำท

(7) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน 2,637,949.49 บำท

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

(5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม                             จ ำนวน             649,200.00       บำท

(6) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 1,981,755.00 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 บำท

งบบุคลำกร



  บันทึกหลักการและเหตผุล

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินจี่

อ ำเภอค ำม่วง  จังหวัดกำฬสินธุ์

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 16,361,360

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 385,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 8,072,630

แผนงำนสำธำรณสุข 1,090,000

แผนงำนเคหะและชุมชน 1,118,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 233,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5,507,815

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 44,000,000

แผนงำนกำรเกษตร 23,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงำนงบกลำง 11,189,195



4

รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 9,841,701.00 11,183,400.00 11,189,195.00
งบบุคลากร 13,209,688.00 15,936,240.00 16,407,060.00
งบด าเนินงาน 7,210,387.38 9,082,760.00 8,724,445.00
งบลงทุน 4,292,620.00 4,897,600.00 3,655,300.00
งบเงินอุดหนุน 3,034,365.79 3,800,000.00 4,024,000.00

37,588,762.17 44,900,000.00 44,000,000.00
37,588,762.17 44,900,000.00 44,000,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย
     จ่ายจากงบประมาณ





รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่

อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

9,592,680 2,632,680 12,225,360

2,657,520 0 2,657,520

6,935,160 2,632,680 9,567,840

3,150,000 906,000 4,056,000

515,000 30,000 545,000

1,645,000 526,000 2,171,000

630,000 350,000 980,000

360,000 0 360,000

50,000 0 50,000

50,000 0 50,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

12,822,680 3,538,680 16,361,360                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

รวมงบ

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

135,000 250,000 385,000

0 30,000 30,000

135,000 45,000 180,000

0 175,000 175,000

135,000 250,000 385,000

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

                                             รวม

รวม
งบ

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่

อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

2,639,640 2,639,640

2,639,640 2,639,640

2,760,990 2,760,990

60,000 60,000

987,070 987,070

1,713,920 1,713,920

16,000 16,000

16,000 16,000

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

แผนงานการศึกษา

งาน งานระดบัก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวม

งบ



2,656,000 2,656,000

2,656,000 2,656,000

8,072,630 8,072,630

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่

อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

870,000 0 870,000

760,000 0 760,000

110,000 0 110,000

0 220,000 220,000

0 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบ

    เงินอุดหนุน

                                             รวม

แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน



870,000 220,000 1,090,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

1,118,000 1,118,000

1,118,000 1,118,000

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

                                             รวม



1,118,000 1,118,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวม

งบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

                                             รวม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เขม้แขง็ชมุชน
รวม

งบ

                                             รวม



200,000 33,000 233,000

130,000 33,000 163,000

70,000 0 70,000

200,000 33,000 233,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวม
งบ

                                             รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ



1,542,060 0 1,542,060

1,542,060 0 1,542,060

274,000 102,455 376,455

174,000 0 174,000

100,000 102,455 202,455

19,300 3,570,000 3,589,300

19,300 0 19,300

0 3,570,000 3,570,000

1,835,360 3,672,455 5,507,815

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                             รวม

แผนงานการเกษตร

งาน
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



23,000 23,000

20,000 20,000

3,000 3,000

23,000 23,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่

อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                             รวม

แผนงานงบกลาง

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งาน
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม

งบ



11,189,195 11,189,195

11,189,195 11,189,195

11,189,195 11,189,195

งบกลาง

    งบกลาง

                                             รวม

งาน
งบกลาง รวม

งบ





ยอดรวม

16,361,360

385,000

8,072,630

1,090,000

1,118,000

20,000

233,000

5,507,815

23,000

11,189,195

44,000,000

ยอดรวม

0

ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดนิจี่
อ าเภอค ามว่ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2542 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 44,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

แผนงาน

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้



ประกาศ ณ วันที ่......................................................................

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

(นายล าพัง    ตากุด )

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

อนุมัติ

(ร้อยโท  ธวัชชัย     เห็มวัง)
ต าแหน่ง นายอ าเภอค าม่วง

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



ปี 2559 ปี 2560

0.00 63,883.50 21.67

0.00 48,190.00 8.00

0.00 1,008.00 263.64

0.00 113,081.50

0.00 1,183.40 100.00

0.00 20.00 0.00

0.00 0.00 -95.48

0.00 3,000.00 0.00

0.00 840.00 50.00

0.00 325.00 11.11ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 4,500.00 % 5,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,000.00 % 1,500.00

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิง

ปฏิกูล
0.00 0.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 221,000.00 % 10,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร
0.00 0.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ

ขายสุรา
0.00 0.00 % 2,000.00

อ าเภอ ค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 111,100.00 131,000.00

ภาษีป้าย 0.00 1,100.00 % 4,000.00

ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 50,000.00 % 54,000.00

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 0.00 60,000.00 % 73,000.00

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562



0.00 4,300.00 0.00

0.00 3,300.00 0.00

0.00 80.00 0.00

0.00 930.00 0.00

0.00 13,978.40

0.00 6,867.40 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 25.00

0.00 91,632.86 -80.87

0.00 98,500.26

ปี 2559 ปี 2560

0.00 7,321.60 0.00

0.00 7,321.60

0.00 14,000.00 -100.00

0.00 1,790.00 50.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 1,000.00 % 1,500.00

ค่าขายแบบแปลน 0.00 20,000.00 % 0.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์
0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 0.00 480,000.00 344,000.00

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 230,000.00 % 44,000.00

ค่าตอบแทนตามกฎหมายก าหนด 0.00 200,000.00 % 250,000.00

ดอกเบีย้ 0.00 50,000.00 % 50,000.00

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 % 0.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต
0.00 226,500.00 18,500.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 % 0.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย

ใช้เคร่ืองขยายเสียง
0.00 0.00 % 0.00

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย
0.00 0.00 % 0.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 % 0.00



0.00 242,900.00 0.00

0.00 258,690.00

0.00 324,578.06 0.00

0.00 8,316,405.58 13.92

0.00 2,660,017.99 0.00

0.00 36,205.67 0.00

0.00 1,482,740.38 -100.00

0.00 3,573,229.85 33.33

0.00 51,744.34 -20.00

0.00 46,183.43 0.00

0.00 241.16 100.00

0.00 95,502.00 11.76

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 40,000.00 % 40,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 50,000.00 % 40,000.00

ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,000,000.00 % 4,000,000.00

ภาษีสุรา 0.00 1,300,000.00 % 0.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 35,000.00 %

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น
0.00 85,000.00 % 95,000.00

เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน

แห่งชาติ
0.00 0.00 % 1,000.00

35,000.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายได้ฯ
0.00 2,500,000.00 % 2,500,000.00

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนด

แผนฯ
0.00 7,900,400.00 % 9,000,000.00

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ

ล้อเล่ือน
0.00 250,000.00 % 250,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 22,000.00 2,500.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,000.00 % 1,000.00



0.00 16,586,848.46

0.00 21,140,219.00 -4.70

0.00 21,140,219.00

0.00 38,218,639.22รวมทุกหมวด 0.00 44,900,000.00 44,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 0.00 28,900,000.00 27,543,000.00

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน

เลือกท า

0.00 28,900,000.00 % 27,543,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 15,160,400.00 15,961,000.00



รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 44,000,000   บาท  แยกเป็น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินจี่
อ ำเภอค ำม่วง  จังหวัดกำฬสินธุ์

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 131,000

ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 73,000
ภำษีบ ำรุงท้องที่ 54,000
ภำษีป้ำย 4,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,500

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,000
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 10,000
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,500
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 5,000

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 344,000
ดอกเบีย้ 50,000
ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยก ำหนด 250,000
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 44,000

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 2,500
ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 1,500
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,000

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,961,000
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 250,000
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,000,000
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,500,000
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 35,000
ภำษีสรรพสำมิต 4,000,000
ค่ำภำคหลวงแร่ 40,000
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 40,000
เงินทีเ่ก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ 1,000

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ
27,543,000

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม

ประมวลกฎหมำยทีดิ่น
95,000

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 27,543,000



                รายงานประมาณการรายจ่าย
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่
             อ าเภอค ามว่ง    จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,520,160

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 197,400

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 55,680
เงินประจ าต าแหน่ง 90,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,071,920

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

6,935,160

2,657,520

86,400
42,120
42,120

514,080



รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมงบบุคลากร

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลดินจี่

  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ค่าใช้จ่ายโครงการ น  าคือชีวิต :ศาสตร์พระราชา

  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ
  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

120,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000

ปี 2562

ค่าตอบแทน

โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  และผู้สังเกตการณ์

โครงการสนับสนุนการเลือกตั งทัว่ไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

260,000

200,000

10,000

250,000

50,000

515,000

340,000

9,592,680

50,000

10,000
100,000

5,000

10,000

50,000
650,000



งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์

รวมงบด าเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวมค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ ว   จ านวน   21,800   บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 3,000  ANSI Lumens  จ านวน   

ค่าครุภัณฑ์

รวมเงินอุดหนุน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คลอง จ านวน   30,000   บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

30,000
30,000

50,000
50,000
21,800
28,200

ปี 2562

1,645,000

3,150,000

360,000
100,000

5,000
5,000

250,000

630,000
600,000
30,000



ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง

รวมงานบริหารทัว่ไป

งานบริหารงานคลัง

รวมงบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าระบบบัญชี (e-LAAS )  เพือ่จ่ายเป็นค่าเตรียม

อุปกรณ์ การปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมทีจ่ะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS)

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

16,000

100,000

10,000

150,000

30,000

30,000

2,632,680
2,632,680

78,840
558,840
223,620
42,000
21,300

1,708,080

ปี 2562
12,822,680

30,000



ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน
รวมค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

รวมค่าใช้สอย

โครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติเพือ่เสริมสร้างความสมานฉันท์

โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถ

ค่าใช้สอย

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

135,000

30,000

30,000

15,000

30,000

30,000

16,361,360
3,538,680

906,000
350,000
100,000

250,000

ปี 2562

526,000

250,000



ปี 2562

รวมงบด าเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกป)ี

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไฟป่า

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

250,000

175,000

75,000
30,000

35,000

35,000

45,000

15,000

20,000

10,000

30,000

30,000

135,000

135,000



แผนงานการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

42,500

30,000

30,000

784,000

60,000
60,000

2,639,640
2,639,640

48,060
890,400

1,701,180

ปี 2562

385,000

250,000



ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน

, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

รวมค่าใช้สอย

รวมเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา (สพฐ.)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ส าหรับใส่น  า

2,656,000

2,656,000

16,000

16,000

10,000

6,000

2,760,990

1,713,920

1,713,920

ปี 2562

987,070

100,570



รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา

รวมค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะทีต้่นทาง

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

110,000

60,000

50,000

760,000

70,000

50,000

640,000

ปี 2562

8,072,630

8,072,630

2,656,000



รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข   หมู่ที ่5 บ้านโพนแพง

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้านดินจี่

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่2 บ้านดินจี่

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่3 บ้านโคกสนาม

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่10 บ้านโพนแพง

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่11  บ้านดินจี่

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที4่  บ้านโพนแพง

รวมเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 บ้านทุง่สว่างพัฒนา

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่9  บ้านท่านาเลา

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านห้วยสมอทบ

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่7  บ้านโนนหนามแท่ง

220,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปี 2562

870,000

870,000



งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 4

รวมเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที ่ 7

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโพนแพง  หมู่ที ่ 5

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 11

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านท่านาเลา  หมู่ที ่ 9

ขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับ พร้อมติดตั งโคมถนน หมู่ที ่5 บ้านโพนแพง

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 1

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1,118,000

1,118,000

430,000

200,000

100,000

250,000

38,000

50,000

50,000

ปี 2562

1,090,000

220,000

220,000



รวมงบด าเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน

รวมค่าใช้สอย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงานไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย 130,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

130,000

20,000

วัสดุกีฬา 70,000

20,000

20,000

20,000

ปี 2562

1,118,000

1,118,000



ปี 2562

15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

โครงการเลี ยงปูต่าบ้านโพนแพง

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

33,000

33,000

15,000

3,000

33,000

200,000

200,000
70,000



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าวัสดุ

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

100,000

174,000
174,000

1,542,060

1,542,060
37,800

281,040
42,000
54,360

1,126,860

ปี 2562

233,000



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 11

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบล็อกคอนเวิร์ส บ้านท่านาเลา หมู่ที ่9

วัสดุก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20  ล้านพิเซล

212,000

101,000

102,455

102,455

102,455

1,835,360

19,300

19,300

19,300

ปี 2562

274,000

100,000



โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.  แบบตัวยูในหมู่บ้านบ้านดินจี่  หมู่ที ่1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนแพง หมู่ที ่4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที ่6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุง่สว่างพัฒนา หมู่ที ่8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที ่7

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน   บ้านโคกสนาม   หมู่ที ่ 3

โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  คสล.  บ้านโพนแพง หมู่ที ่10

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างหนองบัวบาน  บ้านโคกสนาม หมู่ที ่3

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มโนนแดง  บ้านห้วยสมอทบ   หมู่ที ่6

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที ่1

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างวัดป่า  บ้านโคกสนาม หมู่ที ่3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสี   บ้านทุง่สว่างพัฒนา  หมู่ที ่8

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกสนาม  หมู่ที ่3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดินจี่  หมู่ที ่1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง-บ้านทุง่สว่าง

พัฒนา  

หมู่ที ่5 – 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  คสล. แบบตัวยูภายในหมู่บ้าน  (สายข้างวัดโพธ์ิชัย) 

บ้านดินจี่ หมู่ที ่1

โครงการก่อสร้างพื นลานคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

46,000

124,000

125,000

172,000

57,000

67,000

101,000

64,000

30,000

33,000

65,000

487,000

9,000

101,000

250,000

ปี 2562

150,000

126,000



โครงการขยายท่อเมนน  าประปาภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั งระบบปัม๊มอเตอร์ไฟฟ้าสูบ

น  าดิบเข้าถังจ่ายน  า บ้านดินจี่  หมู่ที ่2

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน  าประปาภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที ่6

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยมะอึตอนล่าง  บ้านโพนแพง   หมู่ที ่10

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลดินจี่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลดินจี่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพือ่การเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่

ที ่6
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าฝายห้วยมะโซ  บ้านโพนแพง   หมู่ที ่10

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพือ่การเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที ่2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพือ่การเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านทุง่สว่างพัฒนา 

หมู่ที ่8

รวมค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้างค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือ่ให้

ได้มาซ่ึงส่ิงก่อ สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

3,570,000

3,570,000

40,000

100,000

149,000

50,000

28,000

7,000

59,000

179,000

425,000

ปี 2562

71,000

142,000



โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมแผนงานการเกษตร

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุการเกษตร

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,000

3,000

20,000

20,000

23,000

23,000

23,000

ปี 2562

5,507,815

3,672,455



งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

11,189,195

11,189,195

11,189,195

11,189,195

164,570

120,000

800,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ส ารองจ่าย

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี ยยังชีพคนพิการ

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวมงบกลาง

90,000

3,312,000

6,522,000

180,625

ปี 2562



44,000,000รวมทุกแผนงาน











































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 

อ าเภอ ค าม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น           

แผนงานบริหารงานทั่วไป          

งานบริหารทั่วไป       รวม 12,822,680 บาท  

งบบุคลากร       รวม 9,592,680 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม 2,657,520 บาท  

เงินเดือนนายก/รองนายก   จ านวน 514,080 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตราๆ  ละ   

20,400  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตราๆ ละ 

11,220  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

 ในราชกิจจานุเบกษา  (ส านักงานปลัด)        

     



    

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน   42,120    บาท   

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 

1,750  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2 อัตราๆ ละ  

880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

ในราชกิจจานุเบกษา  (ส านักงานปลัด)         

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       จ านวน   42,120   บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   เป็นไปตาม

ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  

ในราชกิจจานุเบกษา (ส านักงานปลัด)         

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 86,400 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ ละ 

7,200  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันที ่30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

ในราชกิจจานุเบกษา  (ส านักงานปลัด) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,972,800  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 อัตราๆ ละ  

11,220  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท   

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/

เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  



- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  19  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/

เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,641,600  บาท  

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน      

 เป็นเงิน 86,400  บาท   

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

ในราชกิจจานุเบกษา    (ส านักงานปลัด)        

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 6,935,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 5,071,920 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  22  อัตรา  จ านวน 12  เดือน  เป็น

เงิน 4,970,100บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  22  อัตรา  เป็น

เงิน  47,820  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  

(2) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา 

 (3) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา 

(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  อัตรา 

(5) นักวิชาการศึกษา  จ านวน  2 อัตรา 



 (6) นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 

 (7) นักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา 

 (8) นักวิชาการเกษตร  จ านวน  2  อัตรา 

 (9) นักสังคมสงเคราะห์  จ านวน  1  อัตรา 

 (10) นักพัฒนาการท่องเที่ยว  จ านวน  1  อัตรา 

 (11) นักประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 

 (12) นักสันทนาการ  จ านวน  1  อัตรา 

 (13) นักวิชาการวัฒนธรรม  จ านวน  1  อัตรา 

(14) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  2  อัตรา 

 (15)  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  2  อัตรา 

 (16)  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2  อัตรา 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 



8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน

และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   (ส านักงานปลัด) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน   55,680   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 

(1) เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย  จ านวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือนๆ

ละ   1,380     บาท    จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  16,560  บาท 

(2)  เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  2  อัตรา   ในอัตราเดือนละ  จ านวน  12 เดือน       

เป็นเงิน  7,320  บาท 

  (3)  เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ   จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน 

31,800  บาท 

 เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น

ไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   (ส านักงานปลัด ) 

เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 90,000   บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   



(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  4,000  บาท  จ านวน   12  เดือน   

เป็นเงิน  48,000  บาท    

(2) หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  (ส านักงานปลัด)  

           

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 1,520,160 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  12  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,520,160  บาท   

 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  2  อัตรา 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  5  อัตรา 

(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (นักการภารโรง)   จ านวน  1 อัตรา  

(4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)   จ านวน  1  อัตรา 

(5)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร)   จ านวน  1  อัตรา 



(6)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)   จ านวน  1  อัตรา 

(7) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  อัตรา 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน 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  

 (ส านักงานปลัด) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จ านวน    197,400    บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  12  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  โดยจ่าย

ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  2  อัตรา 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  5  อัตรา 

(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (นักการภารโรง)   จ านวน  1 อัตรา  

(4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)   จ านวน  1  อัตรา 

(5)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร)   จ านวน  1  อัตรา 

(6)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)   จ านวน  1  อัตรา 

(7) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 



3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบัที ่2)  (ส านักงานปลัด) 

งบด าเนินงาน       รวม 3,150,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม 515,000 บาท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  50,000   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน

จ้าง  จ านวน  50,000  บาท   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

 

 

             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  5,000  บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ

สั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

(ส านักงานปลัด)    

ค่าเช่าบ้าน  จ านวน   340,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ

สั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานปลัด) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน   120,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ

ที ่7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2549   

(ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้สอย  รวม 1,645,000  บาท   

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   650,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ

เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง

มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า

พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า

ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค 

(ส านักงานปลัด)    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน    50,000  บาท   



- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

โดยแยกเป็น 

(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จ านวน  10,000  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปี

ละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่าย

ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับ

จริง   38,218,639.22    บาท  ค านวณได้ดังนี้   38,218,639.22 x  1/100  =  282,186.39  บาท  ให้เบิกจ่าย

ได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึง

ความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิก

จ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่นส านักงานปลัด) 

(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   

จ านวน  20,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่

จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   

ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้ง

งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส านักงานปลัด)  

(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จ านวน  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรม

ต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   



(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 4  หน้า  99)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย จ านวน 10,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย ส าหรับคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการ               

ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย

โครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 2  ล าดับที่  7  หน้า  92  )  

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

พวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม

ทดแทน   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่า

ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 



1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามา

หรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 

3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 

4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 

3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้

เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด

ต่อบุคคลภายนอก  

ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554  (ส านักงานปลัด) 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ  จ านวน  100,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตต าบลจี่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 2  ล าดับที่   11 หน้า  81  ) 

 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน   10,000    บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่าย



ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ

ระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 2  ล าดับที่ 10   หน้า  81  ) 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ น  าคือชีวิต :ศาสตร์พระราชา จ านวน 50,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชา โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช

กฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 2  ล าดับที่  1  หน้า  75  ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลดินจี่ จ านวน  50,000   บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ

ต่างๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   250,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม

ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ

อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2559  

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่  5  หน้า  99)  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  10,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดประชุมประชาคม

ท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้าง

เครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี



เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ

เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   

4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ

ที ่2)  พ.ศ. 2559 

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทาง

และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2559   

8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1617  ลง

วันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1   

 

 

9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนว

ทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนว

ทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1002 ลง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผน

ชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ   

13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบาย

การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐ   (ส านักงานปลัด) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2  ล าดับที่  6  หน้า  92   )   

โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง  และผู้สังเกตการณ์   จ านวน  200,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ

ระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 



(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  ล าดับที่  13  หน้า 81   ) 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั งท่ัวไป   จ านวน  260,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่  ตามท่ี

กฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก

วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า

พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่

ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า

ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ

การจัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  การซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   

(ส านักงานปลัด)     

ค่าวัสดุ        รวม 630,000   บาท   

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน 30,000    บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่

คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก

เงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม

ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก

หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)   

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  600,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้   

(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน

เตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค 

(ส านักงานปลัด)      

ค่าสาธารณูปโภค       รวม 360,000   บาท  

ค่าไฟฟ้า        จ านวน 250,000   บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง

วันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 



4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

(ส านักงานปลัด)   

ค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน 5,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานปลัด)  

ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน 5,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานปลัด)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  100,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุ

ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง

อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานปลัด)   

งบลงทุน      รวม 50,000   บาท  

ค่าครุภัณฑ ์        รวม 50,000    บาท   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 3,000  ANSI Lumens  จ านวน   28,200   บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 3,000  ANSI Lumens   

จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน

ประมาณ มกราคม 2561  ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

 

3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 

4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ล าดับที่  5  หน้า  21) 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ ว   จ านวน   21,800   บาท  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว  จ านวน  1 จอ  

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน

ประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 

1) จอม้วนเก็บได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต ์50 เฮิรตซ์   

(ส านักงานปลัด)   

 

 

 

 

 

งบเงินอุดหนุน      รวม 30,000    บาท   

เงินอุดหนุน      รวม 30,000    บาท   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง     จ านวน   30,000   บาท     



- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3)  ระเบียบค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2560 

(ส านักงานปลัด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ล าดับที่  1  หน้า 152) 

 

งานบริหารงานคลัง     รวม 3,538,680 บาท   

งบบุคลากร      รวม 2,632,680 บาท   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 2,632,680 บาท   

เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,708,080 บาท   

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  7 อัตรา  จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน  

1,692,360  บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  7  อัตรา  เป็นเงิน  15,720  บาท  

โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   

 (1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 

(2) นักวิชาการพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา 

(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 

(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 

(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1 อัตรา 

(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 

(7)  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  



2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน

และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   (กองคลัง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน  21,300   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 

(1) เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือน

ละ   1,775   บาท    จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  21,300  บาท 

- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  



3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น

ไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   (กองคลัง) 

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  42,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  

 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 (กองคลัง) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  223,620   บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1 อัตรา  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  223,620  บาท   

 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1)   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  1  อัตรา 



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)     

 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558     (กองคลัง) 

            

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    558,840    บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4 อัตรา  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  558,840  บาท   

 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  จ านวน  1  อัตรา 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  จ านวน  1  อัตรา  

(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา 

(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน 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  

 (กองคลัง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จ านวน  78,840   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน  



เป็นเงิน 78,840 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้  

 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 

 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  จ านวน  1  ต าแหน่ง   

 (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 

 (4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบัที ่2)   (กองคลัง) 

งบด าเนินงาน      รวม 906,000 บาท 

ค่าตอบแทน      รวม 30,000  บาท   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง      จ านวน  30,000  บาท 

เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้       

ค่าใช้สอย      รวม 526,000 บาท   

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 150,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา

บริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค 

(กองคลัง)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าระบบบัญชี (e-LAAS )  เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมอุปกรณ์ การปรับปรุง

ระบบให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS)  จ านวน 10,000  บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าบัญชีในระบบ (e – LAAS)  ค่าปรับปรุงระบบให้มี

ความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e – LAAS)   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่3)  พ.ศ.  2558    ข้อ  105  เป็นต้น (กองคลัง) 

โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์    ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อสื่อสาร    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.3/ ว 462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551 

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.3/  ว  67  ลงวันที่  9  มกราคม 2555 

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.3/ ว 483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2561 

(กองคลัง)     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562    จ านวน 16,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์    ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อสื่อสาร    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราช

กฤษฎีกา ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.3/ ว 462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551 

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.3/  ว  67  ลงวันที่  9  มกราคม 2555 

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.3/ ว 483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2561 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน   250,000    บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา

ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค (กองคลัง)   

ค่าวัสดุ        รวม 350,000    บาท  

วัสดุส านักงาน       จ านวน 250,000    บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   



1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด

เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ี

พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ

ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา

ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ

กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้

บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ

พิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าด่ืม

ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



(ทุกส่วนราชการ)   

วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน  100,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   

3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป

บันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ

เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มี

ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ

แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด

เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย



สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ

บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    

- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ทุกส่วนราชการ)   

        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม 135,000    บาท 

งบด าเนินงาน        รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย        รวม 135,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

ค่าใช้จ่ายโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 30,000   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญ เชน่  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท   0804.5/ ว  1634  ลง

วันที่  22  กันยายน  2557 

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท   0810.4/ ว 661  ลงวันที ่ 9  มีนาคม 2561 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่  1  หน้า 3) 

โครงการซักซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จ านวน 30,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนอพยพผู้ประภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับ

ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า

โครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 



(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่  1  หน้า 3)  

โครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์     จ านวน 15,000   บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัด

กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่

อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร   

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า

ยานพาหนะ   ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกรมส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่  2  หน้า 3) 

โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ



อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า

โครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่1    หน้า 73) 

            

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด จ านวน 30,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วน

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วม

ใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึงสถานการณ์คลัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ

จัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลง

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่  2  หน้า 3  และท่ี

แก้ไขครั้งที่ 1)            

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม 250,000    บาท 

งบด าเนินงาน        รวม 250,000    บาท

ค่าตอบแทน        รวม 30,000      บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000  บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะ

เดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

อ่ืนๆ  จ านวน  30,000  บาท  ที่ด าเนินการ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 



7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่

ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

(ส านักงานปลัด)  

ค่าใช้สอย     รวม 45,000   บาท   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไฟป่า   จ านวน  10,000    บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมไฟป่าและประชาชนในเขตต าบลดินจี่ โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท   0891.4/ ว  2360  ลง

วันที่  2  พฤศจิกายน 2558 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่  1  หน้า 3) 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน   20,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ



สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 

4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553   

7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง

งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)   

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

(ส านักงานปลัด)   

โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี)  จ านวน  15,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  

 ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(2)  โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี)    จ านวน    15,000    บาท                                

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ   

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 

4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553   

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)   

ค่าวัสดุ       รวม 175,000 บาท  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน 35,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน  ขาตั้ง

ไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่อง

ประจุไฟ ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัด

สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์  และชินส่วนวิทย ุ ลูกถ้วยสายอากาศ  รพจี

สเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนร์  สายอาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เครื่องรับ

โทรศัพท์  จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)  ( 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  35,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ชุดเครื่องมือ

ผ่าตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เป้หลอด  หูฟัง  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ าฝน  ถังเก็บ

เชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ส าลี  และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกเซเรย์  เคมี

ภัฑ ์ ออกซิเจน  น้ ายาต่าง ๆ  เลือด  สายยาง  หลอดแก้ว ลูกยาง  ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุก

ต่าง ๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์ฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)   

วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน 30,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   



2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่

คุ้มค่า  ดังนี้  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูก

คอ  เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร  ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม       

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  ล าดับที่  2  หน้า 73 ) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน 75,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    



3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า    

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  ล าดับที่  2  หน้า 73 ) 

 

แผนงานการศึกษา           

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม 8,072,630 บาท   

งบบุคลากร      รวม 2,639,640 บาท   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 2,639,640 บาท   

เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,701,180 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  

เป็นเงิน  1,684,380  บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  6 อัตรา   

เป็นเงิน  16,800  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 



(1)  ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน   6   อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน

และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานปลัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   890,400    บาท   



 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 

  เป็นเงิน  890,400  บาท    โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน 6  ต าแหน่ง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน 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  

 (ส านักงานปลัด)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน 48,060  บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  6  อัตรา จ านวน  12  เดือน  

เป็นเงิน  48,060  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  6 ต าแหน่ง       

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบัที ่2)  

 (ส านักงานปลัด) 



งบด าเนินงาน       รวม 2,760,990 บาท

ค่าตอบแทน       รวม 60,000  บาท  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน 60,000  บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ

ที ่7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2549   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2   ล าดับที ่     หน้า       )  

ค่าใช้สอย      รวม 987,070 บาท   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  784,000   บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ จ านวน 4 แห่ง  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ

คน  จ านวน  245  วัน  จ านวนเด็กนักเรียน  160  คน  เป็นเงิน  122,500  บาท   

เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที ่22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  1  หน้า 87) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่  จ านวน  30,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดินจี่  จ านวน  4  แห่ง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้า ต้นไม้  ปุ๋ย

สารเคมีป้องกันและก าจัดสัตรูพืชและสัตว์  และอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการ

ในการด าเนินโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(ส านักงานปลัด) 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน   30,000 บาท

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย

พิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น

ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่าย

ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า 

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด

หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน



เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง

วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย

โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และ

ระเบียบ ดังนี้     

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  1  หน้า 86) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  จ านวน  42,500  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ

สอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ จ านวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า

จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจ านวนเด็กนักเรียน  160  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เป็น

เงิน  272,000  บาท   เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 



4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 

(ส านักงานลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  2  หน้า 72  เพ่ิมเติม ปี 2561) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จ านวน 100,570  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์

การเรยีน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดินจี่ จ านวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก : ศพด.)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเด็กนักเรียน 89  คน  ดังนี้ 

1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 89 คน  เป็นเงิน 17,800 บาท 

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 89 คน  เป็นเงิน 17,800 บาท 

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 89 คน  เป็นเงิน 26,700  บาท 

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 89 คน  เป็นเงิน  38,270 บาท 

 เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 



(ส านักงานปลัด)   

ค่าวัสดุ     รวม 1,713,920 บาท   

ค่าอาหารเสริม (นม)   จ านวน 1,713,920 บาท   

(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่   จ านวน  332,800 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่  จ านวน 4 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน 

           86 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 160 คน  จ านวน 260 วัน   รวมเป็นเงิน  332,800  บาท  

 ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ส านักงานปลัด) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  2  หน้า 113)  

(2)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  1,381,120  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  จ านวน  3  แห่ง  เด็ก

นักเรียน  664  คน  จ านวน  260  วัน   รวมเป็นเงิน  1,381,120  บาท  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  3  หน้า 113) 

งบลงทุน       รวม 16,000  บาท  

ค่าครุภัณฑ ์     รวม 16,000  บาท   

ครุภัณฑ์ส านักงาน           

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 6,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 1  หลังๆ ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน 6,000  บาท   

- โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ตู้มีขนาด   5  ฟุต 

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) 

(ส านักงานปลัด) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่1  ล าดับที่  20  หน้า  30) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          

คูลเลอร์ส าหรับใส่น  า จ านวน 10,000 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์ส าหรับใส่น้ า จ านวน  2  ใบ 

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) 

 (ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที ่1  ล าดับที่  25  หน้า 32) 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 

 

 

 

 

งบเงินอุดหนุน      รวม 2,656,000 บาท   

เงินอุดหนุน      รวม 2,656,000 บาท   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื นที่การศึกษา (สพฐ.)  จ านวน 2,656,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน)  โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)  3  แห่ง จ านวน 664  คน อัตรามื้อ

ละ  20  บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน   2,656,000   บาท   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ล าดับที่  1  หน้า 152) 

       

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข           

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   รวม 870,000 บาท   

งบด าเนินงาน      รวม 870,000 บาท   

ค่าใช้สอย      รวม 760,000 บาท   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 640,000  บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่

เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 

6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเพ่ิมเติม  

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุม

และป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค  

9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน

อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลง

วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 



12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน

อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค  

(ส านักงานปลัด)   

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ านวน 50,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย

โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 



6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการ

รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 3  หน้า 126)  

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 70,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่า

ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมา

บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน

อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง

วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 

 (ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 3  หน้า 126) 



ค่าวัสดุ      รวม 110,000 บาท   

วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน 50,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่

คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก

เงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม

ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก

หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน   60,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้   

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  ส าล ีและผ่าพัน

แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ

กรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 



5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 

6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเพ่ิมเติม  

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุม

และป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค  

9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน

อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลง

วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 

12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค  

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ล าดับที่  1  หน้า  117) 



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม 220,000 บาท   

งบเงินอุดหนุน      รวม 220,000 บาท   

เงินอุดหนุน      รวม 220,000 บาท   

เงินอุดหนุนเอกชน          

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข   หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง จ านวน 20,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 5 หน้าที่ 70) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดินจี่ จ านวน 20,000  บาท  

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดินจี่ ให้กับกรรมการ

หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 1 หน้าที่ 69) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโพนแพง จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโพนแพง ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 10 หน้าที่ 71) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11  บ้านดินจี่    จ านวน 20,000  บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านดินจี่  ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 11 หน้าที่ 71) 

 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดินจี่ จ านวน 20,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดินจี่ ให้กับกรรมการ

หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 2 หน้าที่ 69 ) 



อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านโคกสนาม จ านวน 20,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านโคกสนาม ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 3 หน้าที่ 69) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสมอทบ จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสมอทบ ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 6 หน้าที่ 70) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7  บ้านโนนหนามแท่ง  จ านวน 20,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนหนามแท่ง  ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 7 หน้าที่ 70) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา  จ านวน 20,000  บาท

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งสว่าง

พัฒนา ให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 8 หน้าที่ 70) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9  บ้านท่านาเลา จ านวน 20,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่านาเลา ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 9 หน้าที่ 70) 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่4  บ้านโพนแพง จ านวน 20,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโพนแพง ให้กับ

กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ล าดับที่ 4 หน้าที่ 70) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  

พฤศจิกายน  2552  

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  

แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

    

แผนงานเคหะและชุมชน           

งานไฟฟ้าถนน       รวม   1,118,000    บาท  

งบเงินอุดหนุน       รวม   1,118,000    บาท  

เงินอุดหนุน       รวม 1,118,000   บาท  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

ขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับ พร้อมติดตั งโคมถนน หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง    จ านวน  50,000   บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับ พร้อมติดตั้งโคมถนน  บ้านโพนแพง   

หมู่ที่  5  

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่  25  หน้า  78  ) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที่  1 จ านวน 50,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 1  ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่ 29   หน้า 78   ) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที่  11   จ านวน  38,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 11  ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่ 27   หน้า 78   ) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านท่านาเลา  หมู่ที่  9 จ านวน 250,000บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านท่านาเลา  หมู่ที่  9  ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 



- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่  26  หน้า  78  ) 

       

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที่  7 จ านวน 100,000   บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที ่ 7  ให้กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่29    หน้า 78   ) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโพนแพง  หมู่ที่  5 จ านวน 200,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโพนแพง  หมู่ที่  5  ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่   29 หน้า  78  ) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  บ้านดินจี่  หมู่ที่  4 จ านวน 430,000   บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  บ้านดินจี่  หมู่ที ่ 4  ให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  สาขาอ าเภอสมเด็จ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2  ล าดับที่   29 หน้า 78   ) 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม 20,000  บาท  

งบด าเนินงาน       รวม 20,000  บาท  

ค่าใช้สอย       รวม 20,000  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน   จ านวน  20,000  บาท   

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู

งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม 200,000 บาท  

งบด าเนินงาน       รวม 200,000 บาท  

ค่าใช้สอย       รวม 130,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน 130,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ

ฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า

สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม

แข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือ

เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-

ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่า



สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง

และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 3 หน้า 86)         

ค่าวัสดุ       รวม 70,000  บาท   

วัสดุกีฬา      จ านวน 70,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซอ่มแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ห่วงยาง  ลูก

ฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้แบคมินตัน  ลูกแบคมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือก



กระโดด  ดาบสองมือ  นะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์บอล  ตาข่ายกีฬา  เช่นตาข่าตะกร้อ  นกหวีด  นาฬกิาจับ

เวลา  นวม  ลูกทุ่มน้ าหนัก  เสาตาข่ายกีฬา  เช่น  เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล  ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่2  หน้า  86) 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 33,000  บาท   

งบด าเนินงาน     รวม 33,000  บาท   

ค่าใช้สอย     รวม 33,000  บาท   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา   จ านวน  15,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง

เสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ

อ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ

รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน



การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องใน

การจัดงาน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 1  หน้า 121)         

โครงการเลี ยงปู่ตาบ้านโพนแพง   จ านวน  3,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธี

ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น

และเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา

ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด

หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน

เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด

นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง

วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย

โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 1  หน้า 121)         

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    จ านวน 15,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง

เสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ

อ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ

ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ

รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องใน

การจัดงาน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 1  หน้า 121)         

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,835,360 บาท  

งบบุคลากร      รวม 1,542,060 บาท   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 1,542,060 บาท   

เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,126,860 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  6  อัตรา  จ านวน 12 เดือน  เป็น

เงิน  1,118,280   บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  6 อัตรา  8,580  บาท   

โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน  1  อัตรา 

(2)  นายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 

(3) เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 

(4)  เจ้าพนักงานประปา   จ านวน  1  อัตรา 

(5)  นายช่างไฟฟ้า  จ านวน  1  อัตรา 

(6)  นายช่างส ารวจ  จ านวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  



3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน

และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

(กองช่าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  จ านวน   54,360  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 

(1) เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา   

(2)  เงินค่าครองชีพเจ้าพนักงานระปา  จ านวน  1  อัตรา   

(3)  เงินค่าครองชีพนายช่างไฟฟ้า  จ านวน  1 อัตรา   

(4)  เงินค่าครองชีพนายช่างส ารวจ  จ านวน  1 อัตรา   

- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น

ไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   

4) หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง การด าเนินการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 

(กองช่าง) 

  

 

 

เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ในอัตราเดือน

ละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  



7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ

วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)   

(กองช่าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  281,040   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  

เป็นเงิน  281,040  บาท           โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  จ านวน  1  อัตรา 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 

 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

4) หนังสือส านักงาน 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  

 (กองช่าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จ านวน 37,800   บาท   



 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  2  อัตรา จ านวน  12  เดือน   

เป็นเงิน  37,800  บาท 

โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบัที ่2)  

 (กองช่าง) 

 

 

 

 

 

 

งบด าเนินงาน      รวม 274,000 บาท 

ค่าใช้สอย      รวม 174,000 บาท   

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 174,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม



ค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

สาธารณูปโภค 

(กองช่าง)    

ค่าวัสดุ      รวม 100,000 บาท   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน 100,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน  



ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ

วงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  

มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มี

ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง

ไฟ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ล าดับที่ 2   หน้า 70 ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบลงทุน     รวม 19,300   บาท   

ค่าครุภัณฑ ์    รวม 19,300   บาท   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20  ล้านพิเซล  จ านวน 19,300   บาท  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล    จ านวน  1  ตัวๆ ละ  19,300  บาท   

เป็นเงิน  19,300  บาท 

- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี้  

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact  Digital  Camera) 

2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 

3)  มีระบบแฟลชในตัว 

4)  สามรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

5)  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

6)  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

(กองช่าง)    (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ล าดับที่  48  หน้า 44  และ

แก้ไขครั้งที่ 1) 

  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน    รวม 3,672,455 บาท   

งบด าเนินงาน      รวม 102,455 บาท   

ค่าวัสดุ       รวม 102,455 บาท   

วัสดุก่อสร้าง      จ านวน 102,455 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   



2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้

ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ

เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มี

ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่  7  หน้า  103  และแก้ไขครั้งที่ 1) 

 

งบลงทุน     รวม 3,570,000 บาท   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 3,570,000 บาท   



ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบล็อกคอนเวิร์ส บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 จ านวน 101,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบล็อกคอนเวิร์ส บ้านท่านาเลา  

หมู่ที่  9   โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00  เมตร  ยาว  27.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   ไหล่ทางลูกรัง

ข้าง 0.50  เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  139.00   ตารางเมตร   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่ 1   หน้า  67  ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที่  11   จ านวน 212,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่        

หมู่ที่ 11     โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  121.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 363.00  ตาราง

เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  2  หน้า  67  ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8  

จ านวน 126,000 บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสว่าง

พัฒนา    หมู่ที ่8   โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  53.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212.00  ตารางเมตร  ไม่

มีไหล่ทาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  3  หน้า  67  ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 7  

จ านวน 150,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที ่7  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  63.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 252.00  ตารางเมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่ 12   หน้า 75   ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4  จ านวน  250,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนแพง  



หมู่ที่ 4  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  102.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 408.00  ตาราง

เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  13  หน้า  75  ) 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6  

จ านวน 101,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ   

หมู่ที่ 6  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยลงลูกรังเสริมยกระดับพ้ืนถนนเดิม  สูง   0.15  เมตร  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  55.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165.00  ตารางเมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  9  หน้า 112   ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดินจี่  หมู่ที่ 1 จ านวน 9,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที ่1 

 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า  16.00   ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  10  หน้า  75  ) 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง-บ้านทุ่งสว่างพัฒนา   

หมู่ที่ 5 – 8 จ านวน 487,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง-บ้านทุ่ง

สว่างพัฒนา  หมู่ที่ 5 – 8    โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  4  ช่วง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 –

 5.00  เมตร  ยาว  166.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า  797.00  ตารางเมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  4  หน้า 68    ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสี   บ้านทุ่งสว่างพัฒนา  หมู่ที่ 8   จ านวน 65,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสี  บ้านทุง่สว่างพัฒนา    

หมู่ที่ 8   โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 2.80  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  112.00  ตาราง

เมตร   ไม่มีไหล่ทาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที ่2 ล าดับที่  5  หน้า  68  ) 

             

     

 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกสนาม  หมู่ที่ 3 จ านวน 33,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกสนาม  หมู่ที่ 3   

 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  ล าดับที่  5  หน้า  74  )  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที่ 1 จ านวน 30,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที่ 1   

 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- สายที ่1  ถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  71.00  เมตร 

  สายที ่2  ถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร 

  สายที ่3  ถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  41.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ล าดับที่ 3 หน้า 73) 

 

 

 

           

 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างวัดป่า  บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 จ านวน 64,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างวัดป่า  บ้านโคกสนาม  หมู่ที่ 3  



โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00  เมตร สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  5  หน้า 74   )  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างหนองบัวบาน  บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 จ านวน 101,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างหนองบัวบาน  บ้านโคกสนาม  หมู่ที ่3   

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00  เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่   5 หน้า 74   )  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มโนนแดง  บ้านห้วยสมอทบ   หมู่ที่ 6 จ านวน 67,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มโนนแดง บ้านห้วยสมอทบ  หมู่ที่ 6  โดยมี

รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  160.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  7  หน้า  68  ) 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน   บ้านโคกสนาม   หมู่ที่  3 จ านวน 57,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน   บ้านโคกสนาม หมู่ที ่3     

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 85.00 เมตร   สูงเฉลี่ย  1.00  เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ล าดับที่  5  หน้า 74   )  

โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  คสล.  บ้านโพนแพง  หมู่ที่ 10  จ านวน 172,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.   บ้านโพนแพง  หมู่ที่ 10  

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดพ้ืนที่ก่อสร้างยาว  10.00  เมตร   กว้าง  6.00  เมตร  ฝายน้ าล้นปากกว้าง  8.00  เมตร  ฐานก้น

กว้าง  4.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  12  หน้า 112   ) 

โครงการก่อสร้างพื นลานคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่   จ านวน 125,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดิน

จี่ ด้านข้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ โดยมีรายละเอียด

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 



- โดยก่อสร้างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพ้ืนที่

กว้าง 12.00  เมตร  ยาว  18.50  เมตร  หนา  0.12  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  222.00  ตาราง

เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  8  หน้า  68  ) 

โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.  แบบตัวยูในหมู่บ้านบ้านดินจี่  หมู่ที่ 1  จ านวน  124,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างรองระบายน้ า คสล. แบบตัวยูภายในหมู่บ้านบ้านดินจี่  

หมู่ที่ 1    โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ร่องระบายน้ า  คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40 + 0.60  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  พร้อม

วางท่อระบายน้ า  คสล.  ชั้น  3 ?  0.30 x 1.00  เมตร  จ านวน  10  ท่อน  2  จุด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ล าดับที่ 15 หน้า 76 ) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  คสล. แบบตัวยูภายในหมู่บ้าน  (สายข้างวัดโพธิ์ชัย) บ้านดินจี่ หมู่ที่ 1 

จ านวน 46,000   บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบตัวยูภายในหมู่บ้านบ้านดินจี่  

(สายข้างวัดโพธิ์ชัย)  หมู่ที่ 1    โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ร่องระบายน้ า  คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40 - 0.50  เมตร  ยาว  22.00  เมตร   

-- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ล าดับที่ 15 หน้า 76 ) 

           

  

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน  าประปาภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6  จ านวน 142,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ  

หมู่ที่ 6  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการวางท่อ  PVC  ชนิดปลายบาน  ชั้น  8.5  ยาว  1,500.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  21  หน้า 77   ) 

โครงการขยายท่อเมนน  าประปาภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั งระบบปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน  าดิบเข้าถังจ่ายน  า  

บ้านดินจี่  หมู่ที่ 2 จ านวน 71,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายท่อเมนน้ าประปาภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้งระบบปั้มมอเตอร์

ไฟฟ้าสูบน้ าดิบเข้าถึงจ่ายน้ า  บ้านดินจี่  หมู่ที ่2   โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ติดตั้งปั้มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าวางท่อประปาส่งน้ าดิบเข้าถังจ่ายน้ า วางท่อ  PVC ชั้น 13.5  ยาว 60.00 เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 21 หน้า 77 )  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลดินจี่  จ านวน 425,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลดินจี่   

 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 -  4.00  เมตร  ยาว  22,000.00  เมตร   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  7  หน้า 74   ) 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านดินจี่  หมู่ที่ 2  

จ านวน179,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน   

บ้านดินจี่  หมู่ที ่2  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- สายที ่1  ถนนลูกรังสายหินขวา  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 – 4.00  เมตร  ยาว  4,900  เมตร  

  สายที ่2  ถนนลูกรังสายต่ า  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 – 4.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ล าดับที่  7  หน้า 74   )  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 

จ านวน 59,000  บาท   



 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน   

บ้านทุ่งสว่างพัฒนา  หมู่ที ่8  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 - 4.00  เมตร  ยาว  2,620.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  4  หน้า  74  ) 

 

 

 

 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6  

จ านวน 7,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังล าเลียงเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน   

บ้านห้วยสมอทบ  หมู่ที ่6  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- โดยท าการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาแค  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)   (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่  4  หน้า  74  ) 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าฝายห้วยมะโซ  บ้านโพนแพง   หมู่ที่ 10   จ านวน 28,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าฝายห้วยมะโซ  บ้านโพนแพง    

หมู่ที่ 10    โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  454.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่   4 หน้า  74  ) 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยมะอึตอนล่าง  บ้านโพนแพง   หมู่ที่ 10 จ านวน 50,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยมะอีตอนล่าง  บ้านโพนแพง    

หมู่ที่ 10       โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,258.00  เมตร 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่   4 หน้า  74  ) 

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบลดินจี่  จ านวน 149,000  บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับเกรดถนนลูกรังล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบล  

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  16,000.00  เมตร  หรือพ้ืนที่ปรับเกรดแต่งเรียบ 64,000.00  ตาราง

เมตร   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ล าดับที่   4 หน้า  74  ) 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างภายในต าบลดินจี่ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

(กองช่าง)              

        

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 40,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งสิ่งก่อสร้าง   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

(กองช่าง)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

แผนงานการเกษตร           

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้     รวม 23,000  บาท   



งบด าเนินงาน       รวม 23,000  บาท   

ค่าใช้สอย       รวม 20,000  บาท   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  20,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม ้ ปุ๋ย  ค่าป้าย

โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ

ที ่6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับที่ 3  หน้า 149)  

ค่าวัสด ุ       รวม 3,000 บาท 

วัสดุการเกษตร       จ านวน 3,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   



 

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  เคียว สปริง

เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ า วัสดุ

เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ      

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

(ส านักงานปลัด)            

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

แผนงานงบกลาง           

งบกลาง        รวม 11,189,195 บาท 

งบกลาง        รวม 11,189,195 บาท  

งบกลาง        รวม 11,189,195 บาท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน 180,625 บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของ

ค่าจ้างท่ี อบต.จะต้องจ่าย เพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  133,702     และผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    46,923   บาท  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   

2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลง

วันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน

จ้าง (ฉบับที่ 3)  

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลง

วันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการ

ส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 



(ส านักงานปลัด) 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน 6,522,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลง

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน

ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  

(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  1  หน้า  93) 

เบี ยยังชีพคนพิการ    จ านวน 3,312,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลง

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ

จ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน

ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ล าดับที่  2  หน้า  93) 

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน 90,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17   

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน

ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  ล าดับที่  3  หน้า  93) 

ส ารองจ่าย    จ านวน 800,000  บาท   

 -  เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหา

ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ

จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การ

ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ

ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลง

วันที ่13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัด

ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 



8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว  1064  ลง

วันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วม

ฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม ปี 2560 

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว  1073  ลง

วันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง  

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560   

12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560   

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    

14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      

(ส านักงานปลัด) 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน           

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   จ านวน 120,000  บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40   

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 



1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลง

วันที่  23  พฤศจิกายน  2552 

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ

พ้ืนที่ พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557   

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลง

วันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลง

วันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0891.3/ว 1202  ลง

วันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ

สาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 

(ส านักงานปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  ล าดับที่  4  หน้า  94)   

            

            

      

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 164,570  บาท   

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   



ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1   

ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้

อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2562  ได้ประมาณการไว้ที่   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   

3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 29 ลง

วันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 30 ลง

วันที่ 12 กรกฎาคม  2560   

(ส านักงานปลัด) 
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รายรับจริง ปี  

2560

113,081.50

13,978.40

98,500.26

7,321.60

258,690.00

491,571.76

16,586,848.46

16,586,848.46

21,140,219.00

21,140,219.00

38,218,639.22

       รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการ ปี 

2561

344,000.00

18,500.00

131,000.00

ประมาณการ ปี   

      2562

15,961,000.00

496,000.00

2,500.00

0.00

44,000,000.00

27,543,000.00

27,543,000.00

15,961,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่

111,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต
226,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 480,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์
0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 839,600.00

       รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 15,160,400.00

   รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
15,160,400.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

รวม 44,900,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 28,900,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
28,900,000.00




