
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,659,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,369,360 บาท
งบบุคลากร รวม 3,840,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
20,400.-บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.-บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
11,220.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.-บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ  
1,750.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ  
880.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
1,750.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.-บาท
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
880.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.-บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
1.เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,200.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล      พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 849,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
11,220.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  134,640.-บาท
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 9,180.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ๆละ 
72,000.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 518,400.-บาท
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆละ 72,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,306,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,618,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,617,840.-บาท
โดยจ่ายให้กับพักงานส่วนตําบล ดังนี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.นักพัฒนาชุมชน จํานวน1 ตําแหน่ง
4.นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.นิติกร  จํานวน 1 ตําแหหน่ง
7.เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
(ฉบับที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีกาจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ
4,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท
2.หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538         
และทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที  29  เมษายน 2559
9) หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที พบ 0023.2/ว6854 ลงวันที 29
 เมษายน 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 526,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
6 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 526,340.-บาท
โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรุยนต์)  จํานวน 2 ตําแหน่ง 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ) 
จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.พนักงานจ้างทัวไป (แม่บ้าน) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
5.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรือง         
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  
6 อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 72,000.-บาท 
โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน 2 ตําแหน่ง
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์) 
จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.พนักงานจ้างทัวไป (แม่บ้าน) จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  เรือง    
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2)
5) หนังสือจังหวัดเพชรบุรี  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  
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งบดําเนินงาน รวม 4,010,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบและค่าตอบแทนอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กร
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปและอืน ๆ ที
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,861,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ได้แก่  
  -ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
  -ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
  -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารสิงพิมพ์ 
ต่าง ๆ  
   -ค่าซักฟอก  
   -ค่ากําจัดสิงปฏิกูล มูลฝอยต่าง ๆ 
   -ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดต่าง ๆ 
   -ค่าระวางบรรทุก  
   -ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
   -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย 
แพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ ต่างๆ) 
   -ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
   -ค่าเบียประกัน  
   -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาทีเกียวข้องกับการปฏิบัติ
งาน  
   -ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลาย
อย่างทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้าภายนอกและภาย
ใน ค่าติดตังประปาฯภายนอกและภายใน ค่าติดตังโทรศัพท์ภายนอกและ
ภายใน ค่าติดตังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ค่าจัดทํา
และปรับปรุงเว็ปไซด์และเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
   -ค่าจ้างเหมาสูบนําหรือวิดนํา
   -ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ 
    ค่ารังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง และค่าใช้จ่ายในการ 
รังวัดกรณีพิพาทแนวเขตทีดินในเขต 
   -ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือการรณรงค์เผยแพร่ 
และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี
โลก ป้ายรณค์การไม่ทิงขยะ ป้ายรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลวัน
หยุดต่อเนือง หรือป้ายรณรงค์เพือสร้างจิตสํานึกต่าง ๆ ป้ายประชา
สัมพันธ์ 
โครงการ กิจกรรมเกียวกับกีฬา การส่งเสริมการท่องเทียว
ตามนโยบาย รัฐบาล  กระทรวง กรม หรือหนังสือแจ้งของส่วนราชการที
เกียวข้องซึง 
อยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
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จําเป็นในการปฏิบัติงาน
  - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
  - ค่าล้าง อัด ขยายรูป พิมพ์รูป และทํากรอบรูปต่าง ๆ
  - ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นการจ้างเหมาบริการ เช่น ตกแต่งสถานที จัดบูธ 
จัดนิทรรศการต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที พระพุทธศักราช 2457 และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมก้น พ.ศ.2553
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
6)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14
 สิงหาคม 2552 เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  15,000
  บาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบประมาณ 2560    
มียอดรายรับจริง  12,643,113.62 บาท  คํานวณได้ดัง
นี  12,643,113.62 x  1/100  = 126,431.14บาท ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนเนืองในการรับรอง การต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ติดตามงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน รวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการต้อนรับ โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องใน
การดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน  20,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม        
ค่าอาหารว่าง ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ทีได้รับ
แต่งตังและผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานพิธี  งานรัฐพิธี  พระราช
พิธี  หรือวันสําคัญต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าของ
ขวัญ  
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่ม ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในงานพิธีและพระราช
พิธี เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น รวมทังการจัดกิจกรรมงานพิธี งานรัฐพิธีของชาติ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามนโยบายหรือคําสังของอําเภอ จังหวัด กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล  หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน  กรณีเลือกตัง
ใหม่ ครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือเลือกตังซ่อม ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด ตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงการสนับสนุน การส่ง
เสริมให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 1 หน้า 146 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือบุคคล 
คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติและคําสังให้เดินทางไปราชการเพือ
ปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ประชุม ฝึก
อบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการงานเกษตรและของดีท่ายาง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานตามโครงการงานเกษตร
และของดีท่ายาง ประจําปี 2562  เช่น ค่าป้าย ค่าจัดประดับตกแต่ง  ค่า
วัสดุ
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆที
จําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1)หนังสืออําเภอท่ายาง 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 1 หน้า 146  )

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
โครงการ เช่น ค่าป้าย  ค่านําดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 2 หน้า 149 )
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โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ 
 ดังนี
1.โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 
(วันที 28 กรกฏาคม ของทุกปี) 
วันบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร จํานวน 80000.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
จัดประดับและตกแต่งสถานที ค่าจัดทําและตกแต่งจุดลงนามถวายพระ
พร  
ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้องในการดําเนินงาน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ. ศ.2559 ,หนังสือสํานักนายก
รัฐมนตรี ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ,หนังสือจังหวัด
เพชรบุรี ,หนังสืออําเภอท่ายางและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 159 ลําดับที 1
2.โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวัน
ชาติ (วันที 5 ธันวาคม ของทุกปี) จํานวน 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดประดับและตกแต่งสถานที  ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ. ศ. 2559 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 157 ลําดับที 1) 
3.โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที 13 ตุลาคม ของทุก
ปี)จํานวน 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดประดับและ
ตกแต่ง
สถานที  ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวข้องในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ. ศ. 2559 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที 1หน้า 159 ) 

โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ  เช่น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 3 หน้า 157 )

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาสีปี จํานวน 16,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัด
ทําแผนพัฒนาสีปี เพือจัดประชุมประชาคมท้องถิน  ประชุมคณะ
กรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานต่างๆ เกียวกับจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน  เพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถินและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29 มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559  เรือง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
8) หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1617 ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที 19 มกราคม 2561  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 186  หน้า 2   ) 

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.ปึกเตียน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดอบรมสัมมนา และนําผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ส่วน
ราชการทีเกียวข้องไปศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2 หน้า 176   )

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที 9
(วันที ๑๒ สิงหาคมของทุกปี)
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 157
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณให้แก่ผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปึกเตียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 3  หน้า 176 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน        
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี หนังสือ เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษ ทีเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ขาตัง (กระดาน
ดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครือง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ 
เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย            ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  
ดังนีไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุ
ไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน                 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ   
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ       
ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ     
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล  ท่อต่าง ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน     
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอร์รี 
จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน  ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน 
กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง   
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา      
อันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี  
(1) ข.ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน         นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ         
ค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี เคียวสปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดักแมลง ตะแรงร่อน
เบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
-ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป    แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์
นํา 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามรเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน   
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล้อง      ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งาน  ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของ      
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,615,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์      
ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:57 หน้า : 29/96



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร      ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าลง
ทะเบียนส่งเอกสารและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 379,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 379,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีสํานักงาน ชนิดบุนวม แบบมีพนัก
พิง มีท้าวแขน มีล้อเลือน จํานวน 5 ตัว เพือใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด จัดซือตามราคาท้องถิน หรือตามราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด 
เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณสามารถหาซือ
ได้ตามท้องตลอดทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที 2 หน้า 207) 
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เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา มีความเร็ว
ในการส่งเอกสารไม่มากหรือน้อยกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น  จํานวน 1 เครือง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ 
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที  2  หน้า 207

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บี
ทียู

จํานวน 57,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีที
ยู             
จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ 
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 207  ลําดับที 2 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน  3  ตู้ ๆ ละ  
5,500.- บาท เป็นเงิน 16,500.-บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2561 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว3028 
ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ 
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า  207 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว จัดซือตามราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
-โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี 
  1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
  2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
  3) มีระบบแฟลชในตัว
  4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
  5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
  6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  207 ลําดับที 2) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท จัดซือตามราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561
         โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี 
 แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
 1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 207 ลําดับที 2) 

เครืองตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท จัดซือตามราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561        
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี 
 แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
 1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 207 ลําดับที 2) 
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เครืองทํานําร้อน-นําเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จํานวน 26,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน – นําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
 ก๊อก จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
-โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี 
  1) มีหัวก๊อกจ่ายนํา โดยเป็นนําร้อน 1 หัว และนําเย็น 1 หัว
  2) เป็นเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน ระบบต่อท่อประปา
  3) มีระบบกรองนําในตัวเครือง
  4) ความจุถังนําเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
  5) ความจุถังนําร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
  6) ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม 
  7) ถังบรรจุนําภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว
  8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา
  9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
  10) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
  11) ราคาไม่รวมค่าติดตัง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 207 ลําดับที 2) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 12,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีราคาและคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  1) เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi  ( Dot per Inch)
  3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
  5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
  6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  7) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 207 ลําดับที 2)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
อาคาร สถานที ให้มีสภาพทีปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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งบรายจ่ายอืน รวม 3,123,800 บาท
รายจ่ายอืน รวม 3,123,800 บาท
รายจ่ายอืน
ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย จํานวน 3,062,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะค้างจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอําเภอท่ายาง ในส่วนทีเกินสิทธิจากการได้รับการสนับสนุน
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านทีอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็กทีใช้ไฟฟ้าไม่
เกิน 250 หน่วยต่อเดือนในแต่ละพืนที 
เป็นไปตามคําวิวินิจฉัยฯ ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาชีขาดการยุติในการดําเนิน
คดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สํานักงานการยุติการการดําเนินคดีแพ่งและ
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอัยการสูงสุด  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวัน
ที 6 มิถุนายน 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 / ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 

เงินค้างจ่ายค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชําระค้างจ่ายค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์  พร้อมดอกเบียปรับ (ถ้ามี)  ให้แก่ ร้านรังสรรค์เครืองเขียน
เลขที 27 /10 ถนนคลองเทียน ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

เงินชําระค้างจ่ายค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินชําระค้างจ่ายค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว จํานวน 15  รายการ พร้อมดอกเบียปรับ (ถ้ามี) ให้กับนางสาวจารี
วรรณ สุวรรณพิมล เจ้าของร้ายเบสท์เคมิคอล ตามใบสังซือเลข
ที 39 / 2559 ลงวันที 3 มิถุนายน 2559

เงินชําระค้างจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์ จํานวน 31,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชําระค้างจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนํา
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6430 เพชรบุรี พร้อมดอกเบีย
ปรับ (ถ้ามี) ให้กับร้าน ส.ช่างยนต์ ตังอยู่เลขที 131 หมู่ที 3 ตําบลไร่
ส้ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมศักดิ ชัยมงคลเลิศ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอของอําเภอท่ายาง

จํานวน 15,000 บาท

- เงินอุดหนุนศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอของอําเภอ
ท่ายาง ตังไว้ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประกาศสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถินจังหวัดเพชรบุรี เรือง กําหนดสถานทีกลางในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกาศ ณ วันที ๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 195 ลําดับที 5)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,928,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,024,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,024,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,240 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี  4 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 845,240.-บาท โดยจ่ายให้
กับพนักงานส่วนตําบล
1.ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1 ตําแหน่ง
3.นักวิชาการพัสดุ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
4.นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน           (ฉบับที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือน      ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
1.ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 29 เมษายน 2559
9) หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที พบ 0023.2/ว6854 ลงวันที 29
 เมษายน 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1
 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 112,800.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372
         ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว
(ฉบับที 2)
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งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
คณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบและค่าตอบแทนอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., 
และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  50,000  บาท 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
6) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
8) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
9)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปและอืน ๆ 
ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 
ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและใบอนุญาต จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและใบอนุญาต
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เช่น จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลทีดิน  ค่าจ้างพนักงาน  
ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน  ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
2) หนังสือ ที มท 0808.4/ว1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
3) หนังสือ ที มท 0515.3/ว 24606 ลงวันที 8 ธันวาคม 2557
4) หนังสือ ที มท 0808.3/ว2231 ลงวันที 28 สิงหาคม 2555
5) หนังสือ ที มท 0808.2/ว1797 ลงวันที 2 เมษายน 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 1  หน้า 189

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที อบต.ปึกเตียน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที อบต.ปึกเตียน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายใน
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที  2 หน้า 189
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี  
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี 
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก 
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี 
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน 
พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด 
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน 
ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
-ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์       
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บี
ทียู

จํานวน 57,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ 
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 185
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)      
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจ0ุ6ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 185
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สีราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 185

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น อาคาร สถานที ให้มีสภาพทีปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในการ
ปฏิบัติหน้าทีของสมาชิก อปพร. และผู้ทีได้รับอนุมัติและมีคําสังให้เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการภายในราชอาณาจักรให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ปึกเตียน ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการสําหรับผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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โครงการจัดตังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังจุดให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว ได้แก่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง 
ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5
 / ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 141 ลําดับที 1)  

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง  ภัยหนาว ฯลฯ หรือค่าใข้จ่าย
อืน
ทีจําเป็นเร่งด่วนจากภัยต่าง ๆ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว0684 
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
5)หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 810.4/ว 
1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 
1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 
10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
11)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
12)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
13)หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
14)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 141 ลําดับที 3)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆทีใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:57 หน้า : 47/96



งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 376,360 บาท
งบบุคลากร รวม 156,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 156,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 1 อัตรา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  132,360.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. 
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรือง  
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 24,000.-บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน กรณี
ฉุกเฉิน ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหริอการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเช่น การป้องกันแลแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ไขควง แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์       ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) 
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา 
แบตเตอร์รี จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
-ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาดับเพลิง โฟมดับ
เพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที 24 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
อาคาร สถานที ให้มีสภาพทีปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 930,000 บาท
งบบุคลากร รวม 825,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 825,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบลประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 621,000.-บาท 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  
และทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน
(ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นเงิน
150,000.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ) 
จํานวน  1 ตําแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าคริงชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา) 
จํานวน 1 ตําแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  จํานวน  2,000.-บาท ทีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 20,000.-บาท ตามสิทธิทีจะได้รับ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบล ตามสิทธิทีควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
ของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ละหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน จํานวน  5,000.-บาท
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  
ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:57 หน้า : 56/96



ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก 
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี 
ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน 
พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด 
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนา
ยน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical)     เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการทีเกียวข้อง   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
อาคาร สถานที ให้มีสภาพทีปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 741,900 บาท
งบบุคลากร รวม 530,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 530,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 530,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  2  อัตรา จํานวน 12 ้ดือน  เป็นเงิน 530,000.- บาท  
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
(1)  ครู จํานวน 2 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 211,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูและ
ผู้ดูแลเด็ก ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวัน
หยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 158,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 138,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบล      ปึกเตียน จํานวน 1 แห่ง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2
 ภาคเรียน  จํานวนเด็ก 21 คนๆ อัตรามือละ 20
 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน       เป็นเงิน 102,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปึกเตียน จํานวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน จํานวน 21 คน อัตราละ 1,700  บาท เป็นเงิน 35,700 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)

ค่าวัสดุ รวม 40,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 40,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบล   ปึกเตียน  จํานวน 1 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 21 คน  จํานวน  260 วัน ในอัตรา 7.37
.-บาท เป็นจํานวนเงิน 40,300.-บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถินสี 2561-2564  หน้า 119 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:58 หน้า : 63/96



งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 609,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 165,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 1 แห่ง  เด็กนักเรียน 86
 คน จํานวน  260 วัน อัตรา 7.3.- บาท รวมเป็นเงิน165,000.- บาท  
ตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่ายอืน รวม 70,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 70,000 บาท
รายจ่ายอืน
เงินค้างจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินชําระค้างจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)พร้อมดอก
เบียปรับ (ถ้ามี) ให้กับนางจุฑามาส เกียรติชูพิพัฒน์ ตังอยู่เลขที 
109/44 หมู่ที 2 ตําบลโพไร่หวาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 
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งบเงินอุดหนุน รวม 374,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 374,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ จํานวน 374,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ  จํานวน 86  คน อัตรามือละ  
20  บาทต่อคน จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 375,000.- บาท  
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
(เสาร์ทีสองเดือนมกราคม) ประจําปี 2562 จํานวน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที 24  มิถุนายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
ลงวัยที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน          ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย ล้อ     ถังนํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:58 หน้า : 67/96



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่ายาวัคซีนสุนัข ค่าวัสดุตรวจสอบ
สารเสพติด และเวชภัณฑ์ต่าง ๆและสารเคมีต่าง ๆและอืนๆทีจําเป็น
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งาน  ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม 
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24
 ลงวันที 4 มกราคม 2561 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564  ลําดับที 1 หน้าที  133   

วันทีพิมพ์ : 25/1/2562  15:04:58 หน้า : 70/96



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้
พิการ

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพของสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24
   ลงวันที 4 มกราคม 2561 
แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้าที  133  
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน                 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ   
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ       
ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข.ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ     
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล  ท่อต่าง ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 
2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,390,300 บาท
งบบุคลากร รวม 967,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 967,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  756,000.-บาท โดยจ่ายให้
กับพนักงานส่วนตําบล 
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.นายช่างโยธา   จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
(ฉบับที 11) ลงวันที 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิน 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 2) ลงวันที 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานให้กับ
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตรา เดือนละ 3,500.-บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  
และทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 12  เดือน 
เป็นเงิน 151,000.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างโยธา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6) 
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชังคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000.-บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างโยธา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามทีได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบและค่าตอบแทนอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กร
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,
 และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปและอืน ๆ 
ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ 
วันหยุดราชการและเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ 
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก 
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ นํามันไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 85,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุ
ไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม 
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 48,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,300 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า  
จํานวน  1  ตัว  
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี 
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
3) มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 
2.30 เมตร หรือ 1 องศา  20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่าตัวคูณคงที 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ทีมีช่วงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร 
ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา 
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขาตังกล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึงมีค่ายิงน้อยยิง
ดี
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที  2 หน้า 208 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ing Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง  
โดยมีราคาและคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
( Dot per Inch)
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
-เป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์ราคากลาง หนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม  2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว0444
ลงวันที 24 มกราคม 2561
 แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 208 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น 
อาคารสถานทีให้มีสภาพทีปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
พิษ
สุนัขบ้า เช่น การรณรงค์ การจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆทีเกียวข้อง
-เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6  พ.ศ.2552
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120
ลงวันที 12 มกราคม 2560
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
51745 ลงวันที 11 สิงหาคม 2560
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลกดับที 6 หน้า 127

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะในครัว
เรือน โดยประกอบด้วค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอิน ๆ
 ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ละหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0263 
ลงวันที 16 มกราคม 2561
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 1 หน้า 152
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โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ทังในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วย
งานทีเกียวข้องในลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐ
ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561โดยคํานึงถึงสถานะการคลัง  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เรือง การขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.5
/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0263 
ลงวันที 16 มกราคม 2561
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 2 หน้า 126

โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 4 หน้า 127
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตําบลปึกเตียน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่าย
อืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา ริวขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานที ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่า
รือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียว 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 1 หน้า 132  )        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอท่ายางตามโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
ประจําปี 2562

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการจัดขบวนแห่งาน
พระนครคีรี-เมืองเพชร ประจําปี 2562 อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือ
อําเภอท่ายาง ที พบ 0418/2389 ลงวันที 7 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ลําดับที 1 หน้า 193
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,248,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,248,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,248,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 267,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองช้าง
เล่น ทิศใต้ ฝังขวา หมู่ที 1 ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.40
 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 257 เมตร หนาเฉลีย 0.07 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลน 
อบต. ปึกเตียน กําหนด )
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67(1)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 105 ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที 2 จํานวน 494,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อ หมู่ที 2 ปากกว้าง 1.50 เมตร  ก้นกว้าง  0.40 เมตร ลึก  0.60
 เมตร ยาว 550 เมตร  หนาเฉลีย  0.07 เมตร  บ้านดอนทราย  หมู่ที 2
 ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต ปึกเตียนกําหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 105 ลําดับที 7

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที 1 จํานวน 436,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมถนนผิว
จราจรลูกรัง  สายหนองกะปิ หมู่ที 1 กว้างภายใน 0.60 เมตร  ยาว 150
 เมตร     
ลึกภายใน 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  บ้านหนองทราย หมู่ที 1 
ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามแบบ
แปลน 
อบต. ปึกเตียนกําหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67(1)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 104 ลําดับที 3

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k ) 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนัยมาตรา 93 เพือประโยชน์ในการ
ปฎิบัติงานของหน่วยงานรัฐ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29(3)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงฯ หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและกฎกระทรวงการ
คลัง
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 
ลงวันที 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน 
นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี  
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี  เคียว 
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดักแมลง 
ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์นํา 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามรเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,720,440 บาท
งบกลาง รวม 3,720,440 บาท
งบกลาง รวม 3,720,440 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที อบต. จะต้องจ่าย เพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  80,000.- บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว 
9 ลงวันที 22 มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  
ลงวันที 31 พฤษภาคม  2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกัน
สังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 576,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ
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สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนิน
การอืนๆ ในกรณีทีจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน โรคติดต่อ และ
ทุพภิกขภัย เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4 /ว 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 / ว 0684 
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2 / ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว 
526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว
 1064 ลงวันที 13 พฤษภาคม  2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว
 1173  ลงวันที 15 มิถุนายน   2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 / ว
 2145 ลงวันที  11 ตุลาคม 2560 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7 / ว6768 
ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5 / ว
 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4 / ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.ขนาด
เล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  
ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263 
ลงวันที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  
ลงวันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  
ลงวันที  26  กรกฎาคม  2554  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 144,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร เงิน
กู้  
เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2562  
ได้ประมาณการไว้ที  22,659,000. บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
เรือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
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