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พ้ืนท่ี 15.75 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 2,301 คน

ชาย 1,105 คน

หญิง 1,196 คน

                              ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เขต/อ าเภอ ผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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หมู่ท่ี 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล กุฎี

  เขต/อ าเภอ ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120
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อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี
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จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

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

(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,402,100.00 บำท
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,247,228.52
(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 88,100.00
งบรำยจ่ำยอ่ืน 0.00

งบบุคลำกร 5,678,960.00
งบด ำเนินงำน 2,138,100.06

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 13,842,240.58 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง 4,689,852.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,856,673.00
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00
หมวดภำษีจัดสรร 10,194,408.55

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 3,000.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 112,354.00
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 310,846.07

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 18,586,335.38 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 109,053.76

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562

1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 8,780.00 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 16,539,078.84 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 17,043,709.54 บำท
1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำยจ ำนวน 0 โครงกำร รวม0.00บำท

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ

กำรเงิน ดังน้ี
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 39,421,846.07 บำท

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

1. สถานะการคลัง

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

              บัดน้ีถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีจะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  

จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนิน 

กำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี
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รายรับจริง ปี  

2561

151,824.90

554,015.70

338,903.19

33,500.00

1,078,243.79

14,094,431.83

14,094,431.83

8,976,409.00

8,976,409.00

24,149,084.62รวม 22,900,000.00 23,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,500,000.00 9,500,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 9,500,000.00 9,500,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12,851,300.00 13,021,300.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 12,851,300.00 13,021,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,000.00 40,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 548,700.00 478,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,700.00 1,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 356,000.00 356,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 151,000.00 81,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการ ปี

 2562

ประมาณการ ปี

 2563
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รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 

2562

ประมาณการ ปี 

2563

งบกลาง 6,409,729.00 6,056,380.00 6,120,000.00

งบบุคลากร 7,157,165.00 7,932,890.00 8,404,720.00

งบด าเนินงาน 2,818,011.97 5,096,630.00 5,095,290.00

งบลงทุน 1,017,390.00 2,344,100.00 2,351,990.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 10,000.00 10,000.00

งบเงินอุดหนุน 934,569.39 1,460,000.00 1,018,000.00

18,336,865.36 22,900,000.00 23,000,000.00

18,336,865.36 22,900,000.00 23,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

เร่ือง

ของ

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี
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ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกหลักการและเหตุผล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,118,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,261,160

แผนงานสาธารณสุข 293,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,261,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 86,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 464,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,178,000

แผนงานการเกษตร 138,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 6,120,000

                                                    งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 23,000,000
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6,492,720 7,482,720

2,916,720 2,916,720

3,576,000 4,566,000

3,282,130 3,544,130

715,000 857,000

1,826,130 1,906,130

406,000 446,000

335,000 335,000

51,990 51,990

51,990 51,990

10,000 10,000

10,000 10,000

30,000 30,000

30,000 30,000

9,866,840 11,118,840

80,000

80,000

80,000

    ค่าใช้สอย 80,000

                                             รวม 80,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

        งบ

งบด าเนินงาน 80,000

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 1,252,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    รายจ่ายอ่ืน 0

    ค่าวัสดุ 40,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 262,000

    ค่าตอบแทน 142,000

    ค่าใช้สอย 80,000

งบบุคลากร 990,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 990,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

      

งาน งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม
       งบ



9

290,000

290,000

419,160

119,160

300,000

552,000

552,000

1,261,160

53,000

27,000

26,000

240,000

240,000

293,000

งบเงินอุดหนุน 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000

                                             รวม 293,000

งบด าเนินงาน 53,000

    ค่าใช้สอย 27,000

    ค่าวัสดุ 26,000

    เงินอุดหนุน 552,000

                                             รวม 1,261,160

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

รวม
        งบ

    ค่าใช้สอย 119,160

    ค่าวัสดุ 300,000

งบเงินอุดหนุน 552,000

งบบุคลากร 290,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 290,000

งบด าเนินงาน 419,160

แผนงานการศึกษา

งาน งานระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา
รวม

       งบ
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632,000 632,000

632,000 632,000

555,000 585,000

50,000 50,000

275,000 305,000

230,000 230,000

0 44,000

0 44,000

1,187,000 1,261,000

60,000

60,000

26,000

26,000

86,000

54,000 294,000

54,000 294,000

90,000 170,000

90,000 170,000

144,000 464,000

งบเงินอุดหนุน 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000

                                             รวม 320,000

รวม
        งบ

งบด าเนินงาน 240,000

    ค่าใช้สอย 240,000

                                             รวม 86,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

    ค่าใช้สอย 60,000

งบเงินอุดหนุน 26,000

    เงินอุดหนุน 26,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

รวม
        งบ

งบด าเนินงาน 60,000

งบลงทุน 44,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 44,000

                                             รวม 74,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 30,000

    ค่าวัสดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

งานก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล
รวม

        งบ
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2,178,000

2,178,000

2,178,000

50,000 60,000

20,000 30,000

30,000 30,000

0 78,000

0 78,000

50,000 138,000

6,120,000

6,120,000

6,120,000

งบกลาง 6,120,000

    งบกลาง 6,120,000

                                             รวม 6,120,000

                                             รวม 88,000

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวม

        งบ

    ค่าวัสดุ 0

งบลงทุน 78,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 78,000

รวม
        งบ

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,178,000

                                             รวม 2,178,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน  า

และป่าไม้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื นฐาน
รวม

       งบ

งบลงทุน 2,178,000
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ยอดรวม

11,118,840
80,000

1,261,160
293,000

1,261,000
86,000

464,000

2,178,000
138,000

6,120,000
23,000,000

ยอดรวม
0

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี และโดยอนุมัติของนายอ าเภอผักไห่
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 23,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แผนงาน
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันท่ี .........................................

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี 
งบ

รวมรายจ่าย
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

    (ลงนาม)..................................................
(นายชัยนะ   บัวอ่อน)

ต าแหน่ง นายอ าเภอผักไห่

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

               (ลงนาม)..................................................
(นางอภิญญา   เอ่ียมอ าภา)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
อนุมัติ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2563

27,921.67 31,023.00 0.00 % 30,000.00

171,294.74 119,601.90 -58.33 % 50,000.00

1,232.00 1,200.00 0.00 % 1,000.00

200,448.41 151,824.90 81,000.00

426.80 494.70 0.00 % 400.00

0.00 114.00 0.00 % 0.00

750.00 0.00 0.00 % 600.00

60.00 50.00 0.00 % 40.00

120.00 100.00 0.00 % 60.00

0.00 230.00 0.00 % 200.00

0.00 551,250.00 0.00 % 0.00

1,700.00 1,700.00 0.00 % 300.00

55.10 77.00 0.00 % 100.00

0.00 0.00 0.00 % 0.00

3,111.90 554,015.70 1,700.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 500.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต
10,875.60 1,700.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ

1,150.00 300.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร
0.00 100.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,000.00 200.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,827.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ัง

แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการ

โฆษณา

80.00 40.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน

พาณิชย์

50.00 60.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร

0.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมในการออก

หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

900.00 600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบ 

อนุญาตการขายสุรา

368.60 400.00

     ภาษีป้าย 856.00 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 128,452.84 151,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 18,611.00 30,000.00

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 108,985.84 120,000.00

หมวดภาษีอากร

 
รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
อ าเภอ ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2559 ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2563

6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

354,513.94 332,903.19 0.00 % 350,000.00

360,513.94 338,903.19 356,000.00

103,000.00 33,500.00 0.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 % 10,000.00

103,000.00 33,500.00 40,000.00

377,958.07 392,315.98 0.00 % 300,000.00

8,437,518.44 8,643,517.50 2.07 % 8,370,000.00

2,340,349.99 2,602,286.23 0.00 % 2,200,000.00

132,815.48 136,474.20 0.00 % 100,000.00

491,464.25 0.00 -100.00 % 0.00

1,184,371.05 1,885,829.04 34.15 % 1,767,700.00

0.00 0.00 0.00 % 100.00

2,253.00 2,253.00 0.00 % 2,000.00

17,205.24 14,320.43 0.00 % 15,000.00

15,354.28 14,727.35 0.00 % 15,000.00

235,742.00 401,649.00 0.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 % 500.00

0.00 1,030.00 0.00 % 1,000.00

19.40 29.10 0.00 % 0.00

13,235,051.20 14,094,431.83 13,021,300.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,861,414.61 12,851,300.00

     อากรประทานบัตรและอาชญา

บัตรประมง
0.00 500.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า

บาดาล
0.00 1,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 16,731.42 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

 ท่ีดิน

478,782.00 250,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
0.00 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 16,804.14 15,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,051,683.14 1,317,700.00

     อากรประมง 0.00 100.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 114,062.20 100,000.00

     ภาษีสุรา 488,925.66 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผนฯ
8,239,623.39 8,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

จัดสรรรายได้ฯ
2,152,729.93 2,200,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเล่ือน
302,072.73 300,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 10.00 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,010.00 40,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 3,000.00 30,000.00

     ดอกเบ้ีย 332,908.70 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 338,908.70 356,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าท่ีดิน 6,000.00 6,000.00
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2563

8,786,225.00 8,976,409.00 0.00 % 9,500,000.00

8,786,225.00 8,976,409.00 9,500,000.00

22,688,350.45 24,149,084.62 23,000,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2559 ปี 2562

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 3,517,587.00 9,500,000.00

รวมทุกหมวด 16,860,248.75 22,900,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

3,517,587.00 9,500,000.00
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รวม 81,000 บาท

จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 50,000 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

รวม 1,700 บาท

จ ำนวน 400 บำท

จ ำนวน 600 บำท

จ ำนวน 40 บำท

จ ำนวน 60 บำท

จ ำนวน 200 บำท

จ ำนวน 300 บำท

จ ำนวน 100 บำท

รวม 356,000 บาท

จ ำนวน 6,000 บำท

จ ำนวน 350,000 บำท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี
อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

หมวดภาษีอากร

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 23,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี

ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีป้ำย

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม

อำหำร
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่ำเช่ำท่ีดิน

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ดอกเบ้ีย

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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รวม 40,000 บาท

จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

รวม 13,021,300 บาท

จ ำนวน 300,000 บำท

จ ำนวน 8,370,000 บำท

จ ำนวน 2,200,000 บำท

จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 1,767,700 บำท

จ ำนวน 100 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

จ ำนวน 15,000 บำท

จ ำนวน 15,000 บำท

จ ำนวน 250,000 บำท

จ ำนวน 500 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่ำขำยแบบแปลน

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

ภำษีธุรกิจเฉพำะ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีสรรพสำมิต

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงแร่

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

อำกรประมง

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
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รวม 9,500,000 บาท

จ ำนวน 9,500,000 บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

เงินอุดหนนุท่ัวไป  ประกอบด้วย

- เงินอุดหนุนท่ัวไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน         

ต้ังไว้  2,235,840  บำท                                                             

ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) ต้ังไว้  300,000  บำท          

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ต้ังไว้  552,000 บำท              

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์                   

ต้ังไว้ 48,000 บำท                                                                    

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ                       

- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ต้ังไว้  409,160 บำท        

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ 

ต้ังไว้  4,722,000  บำท                                                                   

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือ  

ทุพพลภำพ  ต้ังไว้  960,000  บำท                                                  

ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

- เงินอุดหนุนส ำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ต้ังไว้ 26,000 บำท      

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

- เงินอุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขหมู่ละ20,000 บำท

ต้ังไว้ 240,000 บำท 

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

- เงินอุดหนุนกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  ต้ังไว้ 1,000 บำท 

 ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

- เงินอุดหนุนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ

ปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร

รำชกุมำรี   ต้ังไว้ 6,000 บำท  

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 



ปี 2560 ปี 2561

514,080.00 514,080.00 0 %
42,120.00 42,120.00 0 %
42,120.00 42,120.00 0 %

86,400.00 86,400.00 0 %

2,232,000.00 2,232,000.00 0 %
2,916,720.00 2,916,720.00

1,633,472.00 1,855,920.00 5.37 %
84,000.00 84,000.00 0 %

168,000.00 168,000.00 0 %
201,660.00 212,700.00 4.44 %
650,760.00 671,400.00 15.3 %
33,900.00 27,660.00 33.33 %

2,771,792.00 3,019,680.00
5,688,512.00 5,936,400.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,692,072.00 3,328,000.00 3,576,000
รวมงบบุคลากร 5,608,792.00 6,244,720.00 6,492,720

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 646,560.00 771,000.00 889,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 30,000.00 40,000

เงินประจ าต าแหน่ง 163,800.00 168,000.00 168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 196,080.00 225,000.00 235,000

เงินเดือนพนักงาน 1,569,832.00 2,050,000.00 2,160,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800.00 84,000.00 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720.00 2,916,720.00 2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
86,400.00 86,400.00 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,232,000.00 2,232,000.00 2,232,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120

                                                                                           รายงานประมาณการรายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

อ าเภอผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 75.68 %

0.00 0.00 0 %
44,000.00 30,000.00 0 %
5,700.00 23,950.00 0 %

49,700.00 53,950.00

547,809.50 817,202.50 0 %
0.00 0.00 -5.74 %
0.00 0.00 0 %

50,110.00 0.00 0 %
0.00 0.00 42.86 %

64,640.00 28,500.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
โครงการการขับเคล่ือนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย
0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 250,000.00 250,000
ค่ารังวัดท่ีดิน 20,120.00 20,000.00 20,000

 โครงการจัดงานต่างๆ 11,900.00 0.00 0
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,300.00 70,000.00 100,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 225,000.00 5,000.00 5,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 514,774.00 0.00 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 1,200,000.00 1,131,130

รวมค่าตอบแทน 93,550.00 435,000.00 715,000
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 69,000.00 30,000.00 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,300.00 0.00 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
5,250.00 370,000.00 650,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 35,000.00 35,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -42.86 %
42,900.65 115,885.70 -60 %

705,460.15 961,588.20

120,631.00 179,905.00 -26.32 %
0.00 33,908.30 0 %

54,705.00 15,360.00 0 %
41,950.00 25,560.00 0 %
87,170.30 139,994.00 0 %
36,610.00 38,250.00 -40 %

341,066.30 432,977.30

147,195.80 153,991.60 0 %
11,268.00 7,996.00 0 %

108,392.07 108,388.86 -90.91 %
8,459.00 2,957.00 0 %

0.00 0.00 100 %
275,314.87 273,333.46

1,371,541.32 1,721,848.96

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย แก่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร

ภายในองค์กร

0.00 10,000.00 10,000

รวมงบด าเนินงาน 1,560,698.66 3,411,000.00 3,282,130

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 280,549.30 335,000.00 335,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 102,543.10 110,000.00 10,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 2,731.00 10,000.00 10,000

ค่าไฟฟ้า 167,543.20 200,000.00 200,000
ค่าน  าประปา ค่าน  าบาดาล 7,732.00 15,000.00 15,000

รวมค่าวัสดุ 339,270.90 476,000.00 406,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 76,896.90 140,000.00 140,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,450.00 50,000.00 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,960.00 16,000.00 16,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,520.00 50,000.00 50,000

วัสดุส านักงาน 194,444.00 190,000.00 140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 847,328.46 2,165,000.00 1,826,130
ค่าวัสดุ

โครงการเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 0.00 350,000.00 200,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,234.46 250,000.00 100,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 455.56 %

0.00 16,000.00 0 %

0.00 5,500.00 0 %
0.00 2,500.00 0 %

0.00 16,000.00 6.25 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 40,000.00
0.00 40,000.00

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 0.00 16,000.00 17,000
จัดซื อเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart Card Reader) 0.00 2,100.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,600.00 40,100.00 51,990
รวมงบลงทุน 48,600.00 40,100.00 51,990

จัดซื อสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื อเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ ว จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า                

จ านวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 0

จัดซื อพัดลม 3 ขา 24 นิ ว จ านวน  20  ตัวๆละ 2,450 บาท 48,600.00 0.00 0
จัดซื อโพเดียมไม้ 0.00 1,800.00 10,000

จัดซื อโต๊ะท างาน (บริหารท้องถ่ินระดับกลาง) 0.00 0.00 14,000
จัดซื อโทรศัพท์พื นฐาน 0.00 2,200.00 0

จัดซื อเก้าอี ส านักงาน 0.00 0.00 10,990
จัดซื อเคร่ืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 18,000.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

30,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00
30,000.00 0.00

7,090,053.32 7,698,248.96รวมงานบริหารท่ัวไป 7,248,090.66 9,735,820.00 9,866,840

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000.00 0.00 0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 30,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 10,000.00 10,000

รายจ่ายอ่ืน
ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ
0.00 10,000.00 10,000

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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ปี 2560 ปี 2561

580,560.00 614,040.00 13.8 %
0.00 0.00 -24.73 %

42,000.00 42,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

622,560.00 656,040.00
622,560.00 656,040.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
42,000.00 42,000.00 26.32 %
42,000.00 42,000.00

11,515.00 4,125.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 37,200.00 28,000
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 7,200.00 0.00 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,000.00 127,000.00 142,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 10,000
ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 57,000.00 72,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
0.00 60,000.00 60,000

รวมงบบุคลากร 602,428.00 782,200.00 990,000
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 602,428.00 782,200.00 990,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 108,000

รายจ่ายจริง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 560,428.00 703,000.00 800,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

2,270.00 0.00 400 %
15,000.00 20,200.00 -100 %
6,100.00 5,900.00 0 %

34,885.00 30,225.00

6,644.00 0.00 0 %
15,820.00 11,600.00 -4.76 %
22,464.00 11,600.00
99,349.00 83,825.00

0.00 13,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 13,000.00
0.00 13,000.00

721,909.00 752,865.00
7,811,962.32 8,451,113.96

22,000.00 0
22,000.00 0

จัดซื อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ ชนิด Dot  matrix  Printer  แบบแคร่สั น
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

0.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,001,272.66 11,148,020.00 11,118,840

รวมงบลงทุน 0.00 22,000.00 0
รวมงานบริหารงานคลัง 753,182.00 1,412,200.00 1,252,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 150,754.00 608,000.00 262,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,800.00 21,000.00 20,000
รวมค่าวัสดุ 16,054.00 41,000.00 40,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 5,254.00 20,000.00 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,500.00 20,000.00 20,000
รวมค่าใช้สอย 92,700.00 440,000.00 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000.00 50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 0.00 50,000.00 0

 จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 350,000.00 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี 70,000.00 0.00 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
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ปี 2560 ปี 2561

18,975.00 25,520.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

18,975.00 25,520.00

0.00 7,700.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 7,700.00

18,975.00 33,220.00

2,488,000.00 0.00 0 %

ประมาณการ
ยอดต่าง ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563

จัดซื อรถบรรทุกน  าอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมงบด าเนินงาน 67,920.00 80,000.00 80,000
งบลงทุน

วัสดุอ่ืน 52,500.00 0.00 0
รวมค่าวัสดุ 52,500.00 0.00 0

ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 50,000.00 50,000
รวมค่าใช้สอย 15,420.00 80,000.00 80,000

ค่าใช้จ่ายในการตั งจุดตรวจ 15,420.00 0.00 0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 30,000.00 30,000

รายจ่ายจริง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 34,500.00 0 %

0.00 40,000.00 0 %

2,488,000.00 74,500.00
2,488,000.00 74,500.00
2,506,975.00 107,720.00
2,506,975.00 107,720.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 67,920.00 80,000.00 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 67,920.00 80,000.00 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

จัดซื อสายส่งน  า ชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 

เมตร จ านวน 3 ชุด
0.00 0.00 0

จัดซื อหัวฉีดน  าดับเพลิงชนาดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นล า

ตรงได้ จ านวน 1 อัน
0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
ยอดต่าง ปี 2563
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ปี 2560 ปี 2561

246,360.00 256,320.00 5.08 %
246,360.00 256,320.00
246,360.00 256,320.00

0.00 0.00 -5.88 %

91,300.00 78,320.00 0 %

0.00 0.00 -5.88 %

0.00 0.00 9.09 %

91,300.00 78,320.00

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 78,000.00 124,630.00 119,160

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ค่าอาหารกลางวัน)
0.00 83,300.00 78,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             

(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0.00 12,430.00 13,560

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอน)
0.00 28,900.00 27,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 78,000.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

เงินเดือนพนักงาน 0.00 275,970.00 290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 275,970.00 290,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร 0.00 275,970.00 290,000
งบด าเนินงาน

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายจริง
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ปี 2560 ปี 2561

288,179.76 144,557.36 3.45 %
45,229.00 32,300.00 0 %

333,408.76 176,857.36
424,708.76 255,177.36

44,000.00 0.00 0 %

22,500.00 0.00 0 %

0.00 9,390.00 0 %
66,500.00 9,390.00

60,000.00 0.00 0 %

60,000.00 0.00
126,500.00 9,390.00

รายจ่ายจริง

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

โครงการกันห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน    

ต าบลกุฎี
0.00 0.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

จัดซื อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื อเคร่ืองกรองน  าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี
0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี
0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 310,836.72 290,000.00 300,000
รวมงบด าเนินงาน 388,836.72 414,630.00 419,160

ค่าอาหารเสริม (นม) 290,473.72 290,000.00 300,000
วัสดุการศึกษา 20,363.00 0.00 0

ค่าวัสดุ
ยอดต่าง ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562
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ปี 2560 ปี 2561

540,000.00 548,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 2.74 %

0.00 0.00 -3.08 %

540,000.00 548,000.00
540,000.00 548,000.00

1,337,568.76 1,068,887.36
1,337,568.76 1,068,887.36946,836.72 1,250,600.00 1,261,160

รวมงบเงินอุดหนุน 558,000.00 560,000.00

รวมแผนงานการศึกษา

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

946,836.72 1,250,600.00 1,261,160

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤาไชย
0.00 260,000.00 252,000

รวมเงินอุดหนุน 558,000.00 560,000.00 552,000

โครงการเพ่ิมขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

หมู่ท่ี 4
0.00 8,000.00 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง
0.00 292,000.00 300,000

552,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 558,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 10,400.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,400.00

0.00 34,142.00 0 %
0.00 34,142.00
0.00 44,542.00

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รวมค่าวัสดุ 0.00 26,000.00 26,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 53,000.00 53,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 26,000.00 26,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธาน ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
0.00 6,000.00 6,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 27,000.00 27,000

โครงการท าหมันสุนัขและแมว ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 20,000.00 0
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

 อัครราชกุมารี

0.00 1,000.00 1,000

โครงการท าหมันสุนัขและแมว 0.00 0.00 20,000

รายจ่ายจริง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 240,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 240,000.00
0.00 240,000.00
0.00 284,542.00
0.00 284,542.00

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 90,000.00 293,000.00 293,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 90,000.00 293,000.00 293,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 240,000.00 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 240,000.00 240,000

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000.00 0.00 0
อุดหนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี

 1-12 ต าบลกุฎี
0.00 240,000.00 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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ปี 2560 ปี 2561

228,060.00 241,980.00 16.67 %
0.00 0.00 31.25 %

38,369.00 57,500.00 44.93 %
7,612.00 8,925.00 66.67 %

274,041.00 308,405.00
274,041.00 308,405.00

0.00 0.00 14.29 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

63,600.00 68,400.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,600.00 0.00 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 100,000.00 200,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 45,000.00 50,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
0.00 35,000.00 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 10,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,780.00 494,000.00 632,000
รวมงบบุคลากร 360,780.00 494,000.00 632,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760.00 138,000.00 200,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 40,000

เงินเดือนพนักงาน 220,020.00 300,000.00 350,000
เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 32,000.00 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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ปี 2560 ปี 2561

4,544.00 0.00 500 %
3,600.00 0.00 -100 %
1,900.00 103,368.00 0 %

73,644.00 171,768.00

0.00 0.00 100 %
97,097.15 66,265.10 0 %

224,651.85 197,845.55 -24.95 %
0.00 0.00 0 %

2,800.00 0.00 0 %
324,549.00 264,110.65
398,193.00 435,878.65

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,552.00 5,000.00 30,000

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 23,100.00 0
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 0.00 7,100.00 0

ครุภัณฑ์ส ารวจ
จัดซื อบันไดไฟเบอร์กลาส  ชนิดพาดเล่ือน 2 ตอน 0.00 10,000.00 0

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื อเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 0.00 6,000.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 153,332.48 274,861.46 230,000
รวมงบด าเนินงาน 270,084.48 494,861.46 555,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,450.00 15,000.00 15,000

วัสดุก่อสร้าง 66,495.98 199,861.46 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 0.00 5,000.00 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 102,600.00 45,000.00 45,000
รวมค่าใช้สอย 116,752.00 175,000.00 275,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 0.00 25,000.00 0

รายจ่ายจริง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,386.50 50,000.00 50,000
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 189,000.00 0 %
0.00 196,500.00 0 %
0.00 385,500.00
0.00 385,500.00

672,234.00 1,129,783.65

0.00 495,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับชุมชน(เส้น

บ้านก๊อปแก๊ป มิวสิค) หมู่ท่ี 5
107,000.00 0.00 0

โครงการก่อสร้างแนวก าแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ท่ี 6,8,9,11 

(ฝ่ังตะวันตก)
0.00 1,090,000.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ส าหรับชุมชน  หมู่

ท่ี 12 (หลังโรงเรียนวัดโคกทอง)
0.00 79,000.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับชุมชน(ฝ่ัง

บ้านเขมร)  หมู่ท่ี 1
459,000.00 0.00 0

ก่อสร้างแนวก าแพงกันดินเคล่ือนตัว หมู่ท่ี 9,11  (ฝ่ังตะวันตก) 0.00 0.00 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ส าหรับชุมชน  หมู่

ท่ี 10 (หน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ)
0.00 445,000.00 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0.00 23,100.00 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 630,864.48 1,011,961.46 1,187,000

ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 0.00 0.00 0
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ปรับปรุงบันไดอาคารอเนกประสงค์ (เป็นศูนย์พักพิง  หมู่  4) 0.00 0.00 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายจริง
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
60,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
60,000.00 495,000.00
60,000.00 495,000.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

60,000.00 495,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 133,065.97 0.00 0
เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,552,500.00 1,872,000.00 0
รวมงบลงทุน 1,552,500.00 1,872,000.00 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 0.00 50,000.00

โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ท่ี  4 0.00 294,138.54 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,685,565.97 2,166,138.54 0

รวมเงินอุดหนุน 133,065.97 294,138.54 0
รวมงบเงินอุดหนุน 133,065.97 294,138.54 0

0

โครงการวางรางระบายน  าพร้อมแนวก าแพงกันดินส าหรับชุมชน 359,000.00 0.00 0
วางท่อระบายน  าส าหรับการเกษตร 0.00 0.00 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต     

หมู่ท่ี 8,9
88,000.00 0.00 0

โครงการลงหินคลุกลานอเนกประสงค์พร้อมวางท่อระบายน  า 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
144,000.00 0.00 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับชุมชน      

หมู่ท่ี 7 (เส้นหน้าบ้านนายวินัย สกุลป่ัน)
0.00 208,000.00 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติก คอนกรีต      

หมู่ท่ี 9,10 (ฝ่ังตะวันออก)
395,500.00 0.00 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

732,234.00 1,624,783.65รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,316,430.45 3,208,100.00 1,261,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 44,000
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0.00 30,000.00 74,000

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี  12 0.00 0.00 44,000
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 44,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งบลงทุน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 30,000.00 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
โครงการจังหวัดสะอาด  น่าบ้านน่ามอง  เพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0.00 10,000.00 10,000

30,000รวมงบด าเนินงาน 0.00 30,000.00

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

22,000.00 0.00 0 %
22,000.00 0.00
22,000.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย 0.00 70,000.00 60,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 70,000.00 60,000

โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแบบย่ังยืน 0.00 10,000.00 10,000
โรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 20,000.00 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า 0.00 10,000.00 10,000
โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม
0.00 10,000.00 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนมไทย 0.00 10,000.00 0
โครงการฝึกอบรมอาชีพท าน  ายาอเนกประสงค์ 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

22,000.00 0.00
22,000.00 0.00

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการ

ด าเนินภารกิจด้านการปราบปรามการป้องกันและการบ าบัด 

รักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด

0.00 26,000.00 26,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 96,000.00 86,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 96,000.00 86,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 26,000.00 26,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 26,000.00 26,000

เงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
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ปี 2560 ปี 2561

46,500.00 0.00 0 %
0.00 0.00 445.45 %

46,500.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

46,500.00 0.00

90,000.00 90,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

90,000.00 90,000.00
90,000.00 90,000.00

136,500.00 90,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 174,682.00 99,900.00 144,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด            

(โรงเรียนวัดฤาไชย)
0.00 40,000.00 40,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 90,000.00 0.00 0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด            

(โรงเรียนวัดโคกทอง)
0.00 50,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 39,982.00 0.00 0
รวมงบด าเนินงาน 84,682.00 9,900.00 54,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 39,982.00 0.00 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 0.00 9,900.00 54,000
รวมค่าใช้สอย 44,700.00 9,900.00 54,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 44,700.00 0.00 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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0.00 216,800.00 0 %

139,430.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

139,430.00 216,800.00
139,430.00 216,800.00

0.00 16,569.39 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 40,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 56,569.39
0.00 56,569.39

139,430.00 273,369.39
275,930.00 363,369.39

ยอดต่าง ปี 2563

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 265,170.00 320,000.00 320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 439,852.00 419,900.00 464,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 80,000.00 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 80,000.00 80,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 60,000.00 0.00 0
อุดหนุนโครงการจัดงานของดีผักไห่ 0.00 40,000.00 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0
อุดหนุนโครงการยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก 0.00 40,000.00 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 205,170.00 240,000.00 240,000
รวมงบด าเนินงาน 205,170.00 240,000.00 240,000

โครงการวันท้องถ่ินไทย 0.00 40,000.00 40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และ

วันส าคัญ
0.00 150,000.00 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน 205,170.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 50,000.00 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562
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0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินสไลด์ข้างบ้านพักครู  หมู่ท่ี  12 0.00 0.00 107,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1         

(ฟาร์มไก่จรัญ - สุดเขตหมู่ท่ี 1)
0.00 0.00 1,080,000

โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบลกุฎี
70,000.00 0.00 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน  หมู่ท่ี 

12 (เส้นหน้าบ้านนายพิชิต  นวลละออง - ถึงบ้านนายไพบูลย์ 

 แจ่มศักด์ิ)

0.00 0.00 115,000

โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมเข่ือนกันดิน    

หมู่ท่ี 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ)
0.00 0.00 613,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 488,000.00 0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 11 228,500.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 298,500.00 488,000.00 2,178,000

รวมงบลงทุน 298,500.00 488,000.00 2,178,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 298,500.00 488,000.00 2,178,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 7      

(เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร)
0.00 0.00 263,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 298,500.00 488,000.00 2,178,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
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ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00

2,600.00 26,720.00 0 %
2,600.00 26,720.00
2,600.00 26,720.00

47,500.00 0.00 0 %
47,500.00 0.00
47,500.00 0.00
50,100.00 26,720.00

ประมาณการ
ปี 2559

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 60,000.00 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 60,000.00 50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0.00 30,000.00 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ดฝาง 0.00 10,000.00 0
รวมค่าใช้สอย 0.00 30,000.00 20,000

ค่าโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกุฎี
0.00 10,000.00 10,000

โครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน

แผนงานการเกษตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

44



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

50,100.00 26,720.00

0.00 0.00 78,000

10,000.00 10,000

งบด าเนินงาน

10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ
โครงการพัฒนาแหล่งน  า คลองสวยน  าใส 0.00

10,000.00 88,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 70,000.00 138,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

10,000.00 10,000
รวมงบด าเนินงาน 0.00 10,000.00

รวมค่าใช้สอย 0.00

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 78,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกล ารางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) ส าหรับ

การเกษตร หมู่ท่ี 4
0.00 0.00 78,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้สอย

ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 
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45



ปี 2560 ปี 2561

34,267.00 35,289.00 40 %
0.00 0.00 233.33 %

4,361,600.00 4,381,100.00 1.97 %
739,200.00 773,600.00 4.17 %
45,000.00 42,000.00 0 %

407,620.00 1,002,300.00 1,291. %
45,360.00 45,440.00 0 %

0.00 0.00 0 %
124,000.00 130,000.00 0.75 %

5,757,047.00 6,409,729.00
5,757,047.00 6,409,729.00
5,757,047.00 6,409,729.00
5,757,047.00 6,409,729.00

18,493,817.08 18,336,865.36

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง 257,524.00 5,846,380.00 6,120,000

รวมทุกแผนงาน 12,418,335.83 22,900,000.00 23,000,000

รวมงบกลาง 257,524.00 5,846,380.00 6,120,000
รวมงบกลาง 257,524.00 5,846,380.00 6,120,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 120,000.00 134,000.00 135,000
รวมงบกลาง 257,524.00 5,846,380.00 6,120,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 45,198.00 0.00 0
เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 0.00 50,000.00 50,000

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 52,500.00 48,000.00 48,000
ส ารองจ่าย 0.00 8,980.00 125,000

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 4,630,800.00 4,722,000
เบี ยยังชีพคนพิการ 0.00 921,600.00 960,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,826.00 50,000.00 70,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 3,000.00 10,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

45
46
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
อ าเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  

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

บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  

269,280  บาท  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

(ส านักปลัด)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

งบบุคลากร 6,492,720

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน     

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 9,866,840
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 

21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็น

เงิน 21,120 บาท 

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

(ส านักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  

ละ  880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

(ส านักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ       บริหาร

ส่วนต าบล

86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,232,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/

เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน1 

อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 110,160 บาท        

 -เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 22 

อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,900,800 บาท    
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รวม บาท

จ านวน บาท

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              

7,200 บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลง

วันท่ี 30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  

6  อัตรา  จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 2,160,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(4) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(6) นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2560 

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,576,000

เงินเดือนพนักงาน 2,160,000
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จ านวน บาทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังน้ี

ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง  ในอัตรา

เดือนละ  7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท

เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 

22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 

0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)  

(ส านักปลัด)

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557                                                                 

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 

ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) 

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

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 168,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังน้ี  

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จ านวน   

12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   

(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  

จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  

(3) หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็น

เงิน  42,000  บาท  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 

ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง

วันท่ี 7 มีนาคม 2559

(ส านักปลัด)
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 235,000

เพ่ือจ้างเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา  

จ านวน 12 เดือน 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2)                                                         

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  6  อัตรา  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  3  อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน  12  เดือน  โดยจ่าย

ให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  จ านวน  

1  ต าแหน่ง

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

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

(4) พนักงานจ้างท่ัวไป  (พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  2  ต าแหน่ง

(5) พนักงานจ้างท่ัวไป  (พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์)  จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 

สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

(ส านักปลัด)
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 40,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง  3  อัตรา  

จ านวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี

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

(2) พนักงานจ้างท่ัวไป  (พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  2  ต าแหน่ง

(3) พนักงานจ้างท่ัวไป  (พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์) จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 889,000
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2) 

(ส านักปลัด)

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้าง  จ านวน  300,000  บาท  

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้

เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 

ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ

 ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558

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

วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 650,000

3,282,130

ค่าตอบแทน 715,000

งบด าเนินงาน
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,000

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการเปิด

ซองตามโครงการสอบราคาหรือประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวน  50,000  บาท

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1)พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2)กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0803.2/ว 2880 ลงวันท่ี 12 กันยายน 

2561 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง จ านวน 300,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 

2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน   

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

(ส านักปลัด) 
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รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก   ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับ

การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง

มหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมารักษาความ

สะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและดูแลต้นไม้  ค่าจ้างเหมาใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ค่าจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์ หรือค่าจ้าง

เหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ัง

ประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลว  9 ธ.ค. 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,131,130

ค่าใช้สอย 1,826,130

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

จ านวน บาทค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  

หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน 5,000 

บาท  ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ี

ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  ดังน้ี  ในปีงบประมาณ 2561  มียอดรายรับจริง  

24,149,084.62 บาท  ค านวณได้ดังน้ี  24,149,084.62 x 1/100  =  

241,490.84  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้

ตามอัตราท่ีก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็น

และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับ

รองการจ่าย  

ตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  

กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ

ค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000
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จ านวน บาทค่ารังวัดท่ีดิน 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีสาธารณะต่างๆภายในต าบลกุฎี   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

(ส านักปลัด)

250,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  คณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  ผู้สังเกตการณ์ 

และโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมปกป้องสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า

วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 

ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

(ส านักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
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จ านวน บาท10,000

โครงการการขับเคล่ือนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการขับเคล่ือนกิจกรรมการสร้างพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 

2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน   

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมาย แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร

ภายในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในกาติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

(ส านักปลัด)

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย แก่สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรภายในองค์กร
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จ านวน บาทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เคร่ืองฉีดยาปราบวัชพืช ฯลฯ ให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  

ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                                   

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 200,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี  ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 

การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก

วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 

2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)



61

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี  

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 

เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  

406,000

วัสดุส านักงาน 140,000

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(ส านักปลัด)

ค่าวัสดุ
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จ านวน บาทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  

หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี  

กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถู

พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือ

ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่าง  ๆมู่ล่ี ม่านปรับ

แสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า 

ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 

ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์  เทป พี วี ซี แบบใส  

น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ

ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ี

ได้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืม

ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  

หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,000

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัว

แร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ

วงจรไฟฟ้า  เคร่ืองประจุไฟ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทป

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี

สเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 

สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ 

ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด) 
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จ านวน บาทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 

กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ี

นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า 

เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติด

น้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  ผงซักฟอก 

สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า

ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 140,000

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจ

ปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อค

พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยาง

รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 

ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ

เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด

นิรภัย ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป 

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  

20,000  บาท  

3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ดังน้ี  

(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุง

ต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาร

บี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(ส านักปลัด)
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์

บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ

ต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut 

Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching 

Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้นเคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 

แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 

(Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามระเบียน  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ อาคารสถานท่ีท่ีอยู่

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 

ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 

ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค

ค้างช าระ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 

ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 

ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 

ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค

ค้างช าระ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 

ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560

(ส านักปลัด)
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 15,000

335,000

ค่าไฟฟ้า 200,000

ค่าสาธารณูปโภค
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า

เทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืน  ๆ 

เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ

ใช้บริการ 

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และให้หมายความ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ

ใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  

ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทจัดซ้ือโต๊ะท างาน (บริหารท้องถ่ินระดับกลาง) 14,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน(บริหารท้องถ่ินระดับกลาง) จ านวน  1  ตัว  โดยท า

จากไม้  HDF เคลือบด้วยโพลียูนิเทรนแข็งแรงและทนทาน  หน้าท๊อปกระจก  

ด้านข้าง 2 ข้างมีล้ินชักสามารถเก็บเอกสารได้  ขนาด  1.60  ซม.  สีสัก  

-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)

-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565                                

(อ้างถึง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2565)

(ส านักปลัด)

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 10,990

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  3  ตัว   แยกเป็น 

1.เก้าอ้ีส านักงาน(บริหารท้องถ่ินระดับกลาง)มีท่ีท้าวแขน ขาชุปโครเม่ียม 5 แฉก

 พนังสูงเบาะหนังสีด า  หุ้มหนัง  PVC  เกรด A  สามารถปรับสูง - ต่ าด้วยระบบ

ไฮโดรลิค  มีก้อนโยกจากเหล็ก จ านวน 1 ตัว  ต้ังไว้  4,990 บาท

2.เก้าอ้ีส านักงาน (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) มีท่ีท้าวแขน ขาชุปโครเม่ียม   5

 แฉก พนังต่ าเบาะหนังสีด า  หุ้มหนัง  PVC  เกรด A  สามารถปรับสูง - ต่ าด้วย

ระบบไฮโดรลิค  มีก้อนโยกจากเหล็ก  จ านวน 1 ตัว  ต้ังไว้ 3,500 บาท

3.เก้าอ้ีส านักงาน (วิชาการระดับช านาญการ) มีท่ีท้าวแขน  ขาชุปโครเม่ียม    

5 แฉก พนังต่ าเบาะหนังสีด า  หุ้มหนัง  PVC  เกรด A  สามารถปรับสูง - ต่ า

ด้วยระบบไฮโดรลิค  มีก้อนโยกจากเหล็ก  จ านวน 1 ตัว  ต้ังไว้  2,500 บาท

-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)

-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

(อ้างถึง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931    ลง

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565)

(ส านักปลัด)

51,990

ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน 51,990

ค่าครุภัณฑ์
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

2) ผลิตจากไม้เน้ือแข็ง

-จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565)  ล าดับท่ี  11  หน้าท่ี  120

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว)  จ านวน 1 เคร่ือง

- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 Ghz หรือดีกว่า            

จ านวน   1 หน่วย 

2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า    

4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB         

จ านวน 1 หน่วย

4. มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย

5. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 

Base-T  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8. จอแสดงภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  จ านวน 1 หน่วย

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 8  หน้า  119 )

(ส านักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000

10,000

เพ่ือจัดซ้ือโพเดียมไม้   จ านวน  2  ตัว

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1) ความสูง  1.20  เมตร

จัดซ้ือโพเดียมไม้
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค  ในการด าเนินงาน

ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ าเภอผักไห่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

4)แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  14  หน้า 110

(ส านักปลัด) 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร                

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

30,000

งบเงินอุดหนุน 30,000

เงินอุดหนุน 30,000

ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ    

ต่างฯ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  พัฒนา

ระบบต่างๆ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546

(ส านักปลัด)

10,000

รายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000

รายจ่ายอ่ืน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  

6  อัตรา  จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 800,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี

(1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน  1  ต าแหน่ง

(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  ต าแหน่ง

(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2560 

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561

800,000

งบบุคลากร 990,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 990,000

งานบริหารงานคลัง 1,252,000

เงินเดือนพนักงาน
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิหรือค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วน

ต าบล                                                                     

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 

22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การก าหนดให้ข้าราชการการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  ลงวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  

(ฉบับท่ี 2)                                             

(กองคลัง) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 28,000

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 

ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) 

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

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

 (กองคลัง)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง  1  อัตรา (พนักงานจ้างท่ัวไป)  จ านวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับ

พนักงานจ้าง  ดังน้ี

1. พนักงานจ้างท่ัวไป  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  

3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังน้ี

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

4) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544

5) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 

ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

7) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)                      

8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง

วันท่ี 7 มีนาคม 2559

(กองคลัง)

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
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จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้าง  จ านวน  60,000  บาท  

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้

เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

142,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 60,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง  1  อัตรา 

 จ านวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี

(1)พนักงานจ้างท่ัวไป  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2) 

(กองคลัง)

งบด าเนินงาน 262,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 

สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

(กองคลัง)

ค่าตอบแทน
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 

ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 

ก.อบต.เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558   

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

วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี

(กองคลัง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
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รวม บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000

ค่าใช้สอย 80,000

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

(กองคลัง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆดังน้ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า

เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวาง

บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย

เก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  

โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  หรือค่าจ้าง

เหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ัง

ประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลว  9 ธ.ค. 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

(กองคลัง)
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จ านวน บาท

จ านวน บาทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วน

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  

หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปน้ี                                                   

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ           

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 

เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 

เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน 

ตะแกรงวางเอกสาร แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือ

ส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่าง  ๆ มู่ล่ี 

ค่าวัสดุ 40,000

วัสดุส านักงาน 20,000

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(กองคลัง)
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จ านวน บาทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  

20,000  บาท  

3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี  

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง 

กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 

ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทปพีวีซีแบบใส  น้ ายาลบ

กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม 

สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จาก

การซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ

บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองคลัง)
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,

Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 

(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทป

พิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ                                             

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 

เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram 

คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ 

(Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub)แผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 

Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)

แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามระเบียน  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                

(กองคลัง)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ       

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522

4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง

เทศกาล เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบ้ียเล้ียง อปพร. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0804.5/ว 

1634  ลงวันท่ี  22  กันยายน  2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0810.4/ว 661  

ลงวันท่ี  9  มีนาคม  2561

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  3  หน้า 85

(ส านักปลัด)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 30,000

งบด าเนินงาน 80,000

ค่าใช้สอย 80,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 80,000
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เลือน  พ.ศ. 2553  

7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่า

วัสดุเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 

9) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า 85

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 290,000

เงินเดือนพนักงาน 290,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  

1 อัตรา  จ านวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี

(1)  ครู   จ านวน   1  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2560 

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 

2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) 

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,261,160

งบบุคลากร 290,000
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                       

(ค่าจัดการเรียน  การสอน)

27,200

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า

จัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายหัว) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน

เด็กนักเรียน  16 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็น

เงิน 27,200 บาท  

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 

มิถุนายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)

 (ส านักปลัด)

งบด าเนินงาน 419,160

ค่าใช้สอย 119,160

 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                         

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า

หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 

ศพด.)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน

เด็กนักเรียน 12 คน  ดังน้ี

1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 

2,400  บาท                                                                               

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 12 คน   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,             

ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

13,560

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 78,400

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  (เงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตราม้ือละ  20  บาทต่อคน จ านวน  

245 วัน  จ านวนเด็กนักเรียน  16 คน  

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 

มิถุนายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

จ านวน บาท

(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  จัดสรร

ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเด็กนักเรียน 16 คน  จ านวน 

260 วัน  

(2)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนวัดฤาไชย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดฤาไชย เด็ก

นักเรียน  63  คน  จ านวน  260  วัน                                                  

(3)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนวัดโคกทอง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)ของโรงเรียนวัดโคกทอง

ค่าวัสดุ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 300,000

เป็นเงิน 2,400  บาท                                                                   

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 12 คน   เป็นเงิน 

3,600  บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 12 คน   เป็น

เงิน  5,160  บาท

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 

มิถุนายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาทโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา       

โรงเรียนวัดโคกทอง

300,000

เงินอุดหนุน 552,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและ

เด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง (อาหารกลางวัน) จ านวน 75  คน อัตรา

ม้ือละ  20  บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน   

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 

มิถุนายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

งบเงินอุดหนุน 552,000

เด็กนักเรียน  75  คน  จ านวน  260  วัน  

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาทโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา       

โรงเรียนวัดฤาไชย

252,000

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)

7) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  5 หน้า 100

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและ

เด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤาไชย (อาหารกลางวัน)   จ านวน 63  คน อัตรา

ม้ือละ  20  บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน   

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 

มิถุนายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 

มิถุนายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)

7) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  4 หน้า 100              

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการท าหมันสุนัขและแมว 20,000
เพ่ือจ่ายตามโครงการท าหมันสุนัขและแมว 

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  ลงวันท่ี 12  

มกราคม  2560  เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745  

ลงวันท่ี 31  สิงหาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  ลงวันท่ี 12  

มกราคม  2560  เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745  

ลงวันท่ี 31  สิงหาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042  

ลงวันท่ี 10  เมษายน  2561  เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพ่ิมเติม

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  10  หน้า  83

(ส านักปลัด)

ค่าใช้สอย 27,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 293,000

งบด าเนินงาน 53,000
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี

มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปน้ี

ค่าวัสดุ 26,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

6,000

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042  

ลงวันท่ี 10  เมษายน  2561  เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  12 หน้า  83

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  ลงวันท่ี 12  

มกราคม  2560  เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745  

ลงวันท่ี 31  สิงหาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042  

ลงวันท่ี 10  เมษายน  2561  เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052  ลงวันท่ี 

14  ธันวาคม  2561  เร่ือง นโยบายการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  ส าหรับสัตว์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับท่ี  11  หน้า  83

(ส านักปลัด)
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1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  2. รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังน้ี  

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  

ทรายอะเบท  วัคซีน  ส าลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ 

ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุก

ต่างๆ ฯลฯ     

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี                                                

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่อท่ีต้อง

เฝ้าระวัง พ.ศ. 2559

6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายเป็น

เหตุร าคาญและแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4700 ลงวันท่ี 22 

สิงหาคม 2560 เร่ือง การควบคุมและป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732 

ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 เร่ือง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกันโรคท่ี

มียุงเป็นพาหะน าโรค 
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-12 

ต าบลกุฎี  หมู่ละ  20,000  บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-12 ต าบลกุฎี 240,000

งบเงินอุดหนุน 240,000

เงินอุดหนุน 240,000

9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ว 0120 ลงวันท่ี 

12 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                             

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลง

วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลง

วันท่ี 10 เมษายน 2561 เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม

12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 

ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

(ส านักปลัด)                               
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3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  23  

พฤศจิกายน  2552 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง

วันท่ี 15 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขเพ่ิมเติม   

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

8) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  9 หน้า  82

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 632,000

เงินเดือนพนักงาน 350,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,187,000

งบบุคลากร 632,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  

4  อัตรา  จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี

(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน  1  ต าแหน่ง

(2)  นักจัดการงานช่าง    จ านวน  1  ต าแหน่ง

(3)  นายช่างโยธา   จ านวน  2  ต าแหน่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2560 

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 

ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ

 ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. 
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จ านวน บาท

จ านวน บาทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 200,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  

จ านวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี

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

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

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ  

ดังน้ี                                                                           

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) 

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

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง

 มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

(กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  ในอัตราเดือนละ  3,500 

บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 

ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง

วันท่ี 7 มีนาคม 2559

(กองช่าง)
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จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน               

ท้องถ่ิน

40,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้าง

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี                                       

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้

เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557

งบด าเนินงาน 555,000

ค่าตอบแทน 50,000

40,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง 2 อัตรา 

โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี

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

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

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2) 

(กองช่าง)

2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 

สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

(กองช่าง)
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 200,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  

ค่าใช้สอย 275,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

10,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองช่าง)

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 

ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2558

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

วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี                                                                

(กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียน

 ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ

ประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  

เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี                                                       

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน  ๆท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท

น้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง  ๆงานจ้างท่ี

ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  

ธันวาคม  2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองช่าง)
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี  

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ 230,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 45,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วน

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(กองช่าง)

วัสดุส านักงาน
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3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 

เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 

เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรง

วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน 

หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง  ๆมู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 

พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก 

ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 

ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายา

ลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข 

แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืม

ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)



103
จ านวน บาทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  

หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ

มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  

ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัด

แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฯ                       

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้ว

ย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คง

สภาพเดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็ม

ขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วน

วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส

เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จาน

รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ 

ฯลฯ                                                                 

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)
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จ านวน บาทวัสดุก่อสร้าง 150,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 

ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร 

ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ                                     

 (2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  ตะปู 

เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)
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จ านวน บาทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง

ถ่ายรูป ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  พู่กัน สี 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด

ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)
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จ านวน บาทวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  

20,000  บาท  

3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  

-  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์

บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ

ต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut 

Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching 

Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น
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เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)  แบบ

ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล  (Optical) 

เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามระเบียน  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด " ระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองด่ืม อาหาร

ป้ายประชาสัมพันธ์  ถังขยะ  ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 

ตุลาคม 2560

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 0263  ลงวันท่ี  

16  มกราคม  2561

4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลง

วันท่ี  7  มีนาคม  2561

5)แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า  96

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงหวัดสะอาด น่าบ้านน่ามอง เพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 

ตุลาคม 2560

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 0263  ลงวันท่ี  

16  มกราคม  2561

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 627 

ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2561

5) แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  1  หน้า  96

(ส านักปลัด)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจังหวัดสะอาด  น่าบ้านน่ามอง  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10,000

งบด าเนินงาน 30,000

ค่าใช้สอย 30,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 74,000
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาทโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี  12 44,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี 12  

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพงานดังน้ี

ก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน  ขนาด  2.00 x 2.00  เมตร  สูงประมาณ 1.80  

เมตร พร้อมปล่องควันระบายอากาศ  สูง  3.00  เมตร  และตะแกรงดักขยะ

เปียก  ขยะแห้ง  พร้อมบันไดข้ึนลง  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3)แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  8  หน้า  98

(กองช่าง)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 44,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งบลงทุน 44,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ  

ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  4 หน้า 77

(ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์ 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพท ายาอเนกประสงค์ น้ ายาซัก

ผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  

ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าด่ืม ค่าจ้างเหมา

บริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัด

โครงการ                                                                   

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี       

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  6 หน้า 78

(ส านักปลัด)

ค่าใช้สอย 60,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 86,000

งบด าเนินงาน 60,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแบบย่ังยืน 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

สนับสนุนการด าเนินภารกิจด้านการปราบปราม การป้องกันและการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด   เพ่ือ

ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด  ให้สามารถด ารงชีวิต

ได้ตามปกติ โดยสังคมครอบครัว /ชุมชนไม่เดือดร้อน  ตลอดจนฝึกอบรมอาชีพผู้

ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติดให้สามารถมีอาชีพเล้ียงครอบครัวได้

โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ท้ังในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะบูรณาการ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดย

ค านึงถึงสถานการณ์คลัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า

วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ            

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลง

วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เร่ือง  การขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

5)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  1 หน้า 76

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

สนับสนุนการด าเนินภารกิจด้านการปราบปราม การป้องกันและการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด   เพ่ือ

ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด  ให้สามารถด ารงชีวิต

ได้ตามปกติ โดยสังคมครอบครัว /ชุมชนไม่เดือดร้อน  ตลอดจนฝึกอบรมอาชีพผู้

ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติดให้สามารถมีอาชีพเล้ียงครอบครัวได้

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการด าเนินภารกิจด้าน

การปราบปรามการป้องกันและการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจของผู้เสพยาเสพติด

26,000

งบเงินอุดหนุน 26,000

เงินอุดหนุน 26,000

โรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  7 หน้า 78

(ส านักปลัด)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลง

วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เร่ือง  การขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

5) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  2 หน้า 76

(ส านักปลัด)
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลง

วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เร่ือง  การขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

5) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  3  หน้า 76 

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก 54,000

งบด าเนินงาน 54,000

ค่าใช้สอย 54,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้

มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง 

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือ

ถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืน  ๆค่าจ้าง

เหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน 

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ 

หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ

เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง

เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์

ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา

หรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 

ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า 99

(ส านักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 144,000
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทอุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) 40,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง  ในการด าเนินงานตามโครงการ

สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) ประจ าปีงบประมาณ 2563

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 7 หน้า 101)  

(ส านักปลัด)

เงินอุดหนุน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง  ในการด าเนินงานตามโครงการ

สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) ประจ าปีงบประมาณ 2563

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559                                          

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 6 หน้า 101) 

(ส านักปลัด)

 

งบเงินอุดหนุน 90,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการวันท้องถ่ินไทย 40,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถ่ินไทย  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 3  หน้าท่ี 104       

(ส านักปลัด)     

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย 240,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 320,000

งบด าเนินงาน 240,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิธี

- วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

- วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

-วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

-วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

- วันปิยมหาราช     ฯลฯ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ 2561-2565  ล าดับท่ี 2  หน้าท่ี  102          

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทอุดหนุนโครงการจัดงานของดีผักไห่ 40,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ

ด าเนินงานตามโครงการยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559                                        

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 1  หน้า 113     

(ส านักปลัด) 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก 40,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิม่ิงมงคลอ าเภอผักไห่ ในการด าเนินงานตาม

โครงการจัดงานของดีผักไห่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

งบเงินอุดหนุน 80,000

เงินอุดหนุน 80,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และวันส าคัญ 150,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ เช่น วันข้ึนปีใหม่ประเพณี

สงกรานต์และผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 1  หน้า 102    

(ส านักปลัด) 
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เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี                                         

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

3) แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ล าดับท่ี 2  หน้า 113         

(ส านักปลัด) 
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (ฟาร์ม

ไก่จรัญ - สุดเขตหมู่ท่ี 1)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 410.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,640  ตาราง

เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อมติดต้ังป้ายเหล็ก

ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเข่ือนกันดินสไลด์ข้างบ้านพักครู หมู่ท่ี 12

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ขุดดินปรับแต่ง  ลงเข็มคอนกรีตอัดแรงส่ีเหล่ียมตัน  0.18 x 0.18 x 2.50

เมตร ระยะห่าง  1.50  เมตร  จ านวน  44  ต้น  และวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป

ขนาด 0.35 x 1.50  เมตร จ านวน  2  แผ่นต่อหน่ึงช่อง  รวมแผ่นพ้ืนท้ังหมด 

86  แผ่น  พร้อมเทคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็ม  ขนาด  0.25 x 0.25  เมตร 

ยาว  64  เมตร  และลงหินคลุกเสมอผิวจราจร  พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์

โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  69  หน้า  73

(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (ฟาร์มไก่จรัญ -               

สุดเขตหมู่ท่ี 1)

1,080,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินสไลด์ข้างบ้านพักครู  หมู่ท่ี  12 107,000

งบลงทุน 2,178,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,178,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,178,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเข่ือนกันดิน

หมู่ท่ี 4 (หน้าบ้านนายบรรจง  พูลศิริ)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ท าการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 172.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 516 

ตารางเมตร   และท าการก่อสร้างก าแพงกันดินไหล่ทาง  ท าการขุดดินปรับแต่ง

ลงเข็มคอนกรีตอัดแรงส่ีเหล่ียมตัน  0.18 x 0.18 x 2.50  เมตร ระยะห่าง  

1.50  เมตร  จ านวน 140 ต้น  และวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปขนาด 0.35x1.50 

เมตร จ านวน 2 แผ่นต่อหน่ึงช่อง รวมแผ่นพ้ืนท้ังหมด 260 แผ่น และลงหินคลุก

เสมอผิวจราจรพร้อมเทคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็ม  ขนาด  0.25 x 0.25  

เมตร  ยาว  196 เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน 

หมู่ท่ี 12 (เส้นหน้าบ้านนายพิชิต นวลละออง -ถึงบ้านนายไพบูลย์ แจ่มศักด์ิ)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 55.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 220.00  

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อมติดต้ังป้าย

เหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  67  หน้า  73

(กองช่าง)
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเข่ือนกันดิน หมู่ท่ี4             

(หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ)

613,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 12               

(เส้นหน้าบ้านนายพิชิต  นวลละออง -ถึงบ้านนายไพบูลย์  แจ่มศักด์ิ)

115,000

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  4  หน้า  57

(กองช่าง)
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จ านวน บาทปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 7                            

(เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร)

263,000

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  24  หน้า  62

(กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับชุมชน 

หมู่ท่ี 7 (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย  ฝากพร)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 125.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500.00  

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อมติดต้ังป้าย

เหล็กประชาสัมพันธ์ุโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552                                               

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  37  หน้า  65

(กองช่าง)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด

โครงการ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าด่ืม ค่าจ้าง

เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  1 หน้า  91

(ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 5  หน้า 92

(ส านักปลัด)
โครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      

ประจ าต าบลกุฎี

10,000

งบด าเนินงาน 50,000

ค่าใช้สอย 20,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 50,000
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รวม บาท

จ านวน บาทวัสดุการเกษตร 30,000

ค่าวัสดุ 30,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ   

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังน้ี  

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ

มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  เคียว 

สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เคร่ืองดักแมลง ตะแรงร่อนเบน

โธส ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้ว

ย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คง

สภาพเดิม ดังน้ี  ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และ

สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า

พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขุดลอกล ารางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) 

ส าหรับการเกษตร หมู่ท่ี 4

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังน้ี

ท าการขุดลอกล ารางปากกว้างเฉล่ีย  4.50  เมตร  พ้ืนล ารางกว้างเฉล่ีย  2.50  

เมตร  ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร  ยาว  900  เมตร  หรือปริมาณดินขุดได้ไม่น้อย

กว่า  2,025  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า  93

(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกล ารางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) ส าหรับการเกษตร         

หมู่ท่ี 4

78,000

งบลงทุน 78,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 78,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า คลองสวยน้ าใส 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ า คลองสวยน้ าใส โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้าย

โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ  และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า  95

(ส านักปลัด)

ค่าใช้สอย 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 88,000

งบด าเนินงาน 10,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อยละ 0.2  ของ

ค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 

ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

(ส านักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 70,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน

อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างท่ี อบต.จะต้องจ่าย 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  

2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  

ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เร่ือง การจ่ายเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

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

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี  

31  พฤษภาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลง

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา

เด็ก รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเงิน

ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง

(ส านักปลัด)

งบกลาง 6,120,000

งบกลาง 6,120,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 6,120,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 960,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,722,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 

มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

8) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  1  หน้า  84

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจาก

ผู้บริหาร  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 

มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน

การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

8) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า  84

(ส านักปลัด)



128

จ านวน บาทส ารองจ่าย 125,000

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน

การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

4) แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  3  หน้า  84

(ส านักปลัด)

เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน  

และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสา

ธารณภัย  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ   ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667  ลงวันท่ี 

12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวันท่ี 

10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  

น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตล่ิง

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 

2559  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน

กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลง

วันท่ี 13  มกราคม  2558  เร่ือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

หนาว 

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 

กุมภาพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสา

ธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 

มีนาคม 2560

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 608 ลงวันท่ี 5 

มีนาคม 2561 เร่ือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561
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จ านวน บาทเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 50,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ   

เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี

1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  23  

พฤศจิกายน  2552

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 25573) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  ลงวันท่ี  

30  พฤษภาคม  2557  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  

1064  ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม 2560  เร่ือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม ปี 2560

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  

1073  ลงวันท่ี 15 มิถุนายน  2560   เร่ือง 

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 

ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560  

12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560  

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560   

14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 

ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561     

(ส านักปลัด)
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จ านวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2546  

3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วนมาก 

ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมการส่งเงิน

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วนมาก 

ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560  

(ส านักปลัด)

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  ลงวันท่ี  

30  มิถุนายน 2553  เร่ือง สอบถามการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 

2199  ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง การด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลงวันท่ี  

26  กรกฎาคม  2554  

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 

1202  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2557  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน

ท่ัวไป : ส าหรับสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ

สาธารณสุข และรายการรายจ่ายท่ีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ)

(ส านักปลัด)
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 135,000



50,000

48,000

70,000

4,722,000

10,000

135,000

125,000

960,000

42,120 42,120

2,232,000 2,232,000

เงินเดือน   

(ฝ่ายการเมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

ส ารองจ่าย 125,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 960,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

แผนงาน

การศึกษา

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
70,000

เงินสมทบกองทุนระบบ

ประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบล

50,000

แผนงาน
แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายในงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,722,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)

135,000

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

ข้อบัญญัติ
131



86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

200,000 997,000 1,197,000

112,000 112,000

40,000 52,000 92,000

350,000 2,960,000 3,600,000

235,000 235,000

42,000 210,000 252,000

40,000 710,000 750,000

102,000 102,000

10,000 45,000 55,000

เงินเดือน   

(ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงาน

จ้าง
เงินเดือนพนักงาน 290,000

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน   

(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงาน
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200,000 1,141,130 1,341,130

5,000 55,000

10,000 10,000

27,200

30,000 50,000 80,000

100,000 100,000

250,000 250,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และสัมมนา

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน

การสอน)

27,200

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

และพิธีการ
50,000

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าโครงการจัดการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลกุฎี
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20,000 20,000

1,000 1,000

10,000 10,000

10,000 10,000

54,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

โครงการจังหวัดสะอาด  น่า

บ้านน่ามอง  เพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดงานวันเด็ก 54,000

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธาน ศาสตร

จารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการการขับเคล่ือน

กิจกรรมการสร้างพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย

ค่ารังวัดท่ีดิน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000 10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

30,000

10,000 10,000

10,000 10,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 

แก่สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี

 และบุคลากรภายในองค์กร

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย "จังหวัดสะอาด" 

ระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

โครงการฝึกอบรมการผลิต 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพ

โครงการฝึกอบรมอาชีพท า

น้ ายาอเนกประสงค์

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุจราจรทางถนน

ในช่วงเทศกาล

30,000

โครงการท าหมันสุนัขและแมว

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000 10,000

50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

200,000 200,000

40,000

150,000

งบ

ด าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน

ตะกร้า

โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถ่ินและสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมกิจกรรม

เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี

 และวันส าคัญ

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

50,000

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

ค่าใช้สอย

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการวันท้องถ่ินไทย 40,000

150,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

คลองสวยน้ าใส

โครงการเยาวชนสดใส

ห่างไกลยาเสพติดเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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78,400

13,560

6,000 6,000

10,000 10,000

20,000 20,000

45,000 120,000 165,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา (ค่า

หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ

เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

13,560

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา  

(ค่าอาหารกลางวัน)

78,400

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธาน ศาสตร

จารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระ

เกียรติปลอดยาเสพติดแบบ

ย่ังยืน
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50,000 50,000

15,000 50,000 65,000

15,000 50,000 65,000

50,000 30,000 80,000

140,000 140,000

16,000 16,000

26,000 26,000

300,000

30,000 30,000

150,000 150,000

5,000 5,000

10,000 160,000 170,000

100,000 100,000

15,000 15,000

200,000 200,000

10,000 10,000

10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนินงาน
วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม) 300,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชนงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

วัสดุส านักงาน

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่า

สาธารณูปโภค
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10,990 10,990

14,000 14,000

10,000 10,000

17,000 17,000

107,000 107,000

44,000 44,000

1,080,000 1,080,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

 หมู่ท่ี  12

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน (บริหาร

ท้องถ่ินระดับกลาง)

รวม
แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

(ฟาร์มไก่จรัญ - สุดเขตหมู่   

 ท่ี 1)

แผนงานงบ

กลาง

จัดซ้ือโพเดียมไม้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน

 สไลด์ข้างบ้านพักครูหมู่ท่ี12

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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115,000 115,000

78,000 78,000

613,000 613,000

263,000 263,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณประโยชน์ (คลองเท)

 ส าหรับการเกษตร หมู่ท่ี 4

โครงการเสริมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  พร้อมเข่ือนกัน

ดิน หมู่ท่ี4 (หน้าบ้านนาย

บรรจง พูลศิริ)

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ

ชุมชน หมู่ท่ี 12 (เส้นหน้า

บ้านนายพิชิต  นวลละออง -

ถึงบ้านนายไพบูลย์ แจ่มศักด์ิ)

รวม

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 7 

(เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย 

ฝากพร)

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000 10,000

26,000 26,000

30,000 30,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและ

สนับสนุนการด าเนินภารกิจ

ด้านการปราบปรามการ

ป้องกันและการบ าบัดรักษา

และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจของผู้เสพยาเสพติด

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

  งบราย  

จ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา 

วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา

ระบบต่างๆ

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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240,000 240,000

40,000

300,000

252,000

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน

อุดหนุนการด าเนินโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

 หมู่ท่ี 1-12 ต าบลกุฎี

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและ

เด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัด

โคกทอง

อุดหนุนโครงการจัดงานของ

ดีผักไห่
40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

300,000

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและ

เด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัด

ฤาไชย

252,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์
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40,000

50,000

40,000

138,000 2,178,000 86,000 1,261,000 293,000 11,118,840 23,000,000

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

อุดหนุนโครงการยอยศย่ิงฟ้า

อยุธยามรดกโลก

6,120,000 464,000 1,261,160 80,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุน

กีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียน

วัดฤาไชย)

40,000

40,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุน

กีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียน

วัดโคกทอง)

50,000
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