


















รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 งบบุคลำกร 6,342,900 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,916,700 บำท

          ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังส้ิน 37,949,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

     งำนบริหำรท่ัวไป 9,156,200 บำท

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม
อ าเภอ เมอืงปราจนีบรุ ี  จงัหวดัปราจนีบรุ ี

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,200 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ดังน้ี
    -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
    -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม     จ านวน  
2  อัตรา 
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
           (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

           (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน   และค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)         

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,100 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังน้ี
    -เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
    -เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จ านวน  2  อัตรา
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
            (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี  
30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวน

จ ำนวน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./ รองนายก อบต. ดังน้ี
    -เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
    -เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จ านวน  2  อัตรา 
 (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
           (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
           (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี   
30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  และค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.    
    -ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม      
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
            (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี  

30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  และค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา )
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,232,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
    -รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
    -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
    -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี

            (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2557
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว 2084 
ลงวันท่ี   30 กันยายน 2554 เร่ือง ประกาศกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน  และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

 



รวม

จ ำนวน

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,426,200 บำท

เงินเดือนพนักงำน 2,902,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ดังน้ี
    (1) นักบริหารงาน อบต.     
    (2) นักบริหารงานท่ัวไป 
    (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (4) นักทรัพยากรบุคคล

    (5) นักพัฒนาชุมชน  
    (6) นิติกร
    (7) นักจัดการงานท่ัวไป
    (8) เจ้าพนักงานธุรการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ัง
การ  ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะ เดียวกัน พ.ศ. 2535
            

            (3) ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30
ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่างาม พ.ศ. 2561 - 2563)
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวน

    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ   ดังน้ี 
         (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

         (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนใน เดียวกัน พ.ศ. 2535
         (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
         (4) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันนท่ี 18 มิถุนายน 2558 
        (5) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม2558 
      ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   (พ.ศ. 2561 - 2563)

      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

002. เงินค่ำครองชีพช่ัวครำวเงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒติและเงินเพ่ิมต่ำงๆ  จ ำนวน    14,200.-
บำท
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล,เงินปรับเพ่ิม   
          ตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ   ดังน้ี 
          (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
          (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในเดียวกัน พ.ศ.

2535
          (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
          (4) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันนท่ี 18 มิถุนายน 2558 
          (5) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท.และ ก.อบตท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม2558
         ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   (พ.ศ. 2561-2563)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 98,200 บำท

001. ค่ำตอบแทนรำยเดือน                                               จ ำนวน   84,000.- บำท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง)
       



จ ำนวนเงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

001.เงินประจ ำต ำแหน่ง ประเภท บริหำรท้องถ่ิน 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม                              
        (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)  
        (เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน เดียวกัน 
พ.ศ. 2535

            (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี ๖)
            (3) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558   
         ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.  2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

002.เงินประจ ำต ำแหน่ง ประเภท อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม             

          (นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน เดียวกัน 
พ.ศ. 2535
            (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี ๖)
            (3) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 
ธันวาคม 2558 

        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 288,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน
            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
         ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.
2561-2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

            (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 

2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน                                                                                                         
     ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561-2563)             
       ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



รวม

รวม

จ ำนวน

002. ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง,บุคคลหรือคณะกรรมการการด าเนินงานจ้างปรึกษา,บุคคลหรือ

คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

       (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  

                (1) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  

                (2) หนังสือกระทวงการคลัง ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6  กันยายน 2561เร่ือง เกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

         ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

003. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดท่ีมีสิทธิเบิกค่าตอบแทน เช่น ค่าเบ้ีย

ประชุม  ค่าพาหนะ ฯลฯ

      (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

             (1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าาด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536  

             (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0804.4/ว 2158  ลงวันท่ี 20 เมษายน 2558 เร่ือง หารือการเบิกจ่าย  ค่า

เบ้ียประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิน

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 300,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
      (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ
อันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
      (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26  กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
      (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง วันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี  ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

งบด ำเนินงำน 2,697,300 บำท

ค่ำตอบแทน 508,500 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข่าบ้าน ค่าเช่าซ่ือบ้านของพนักงาน ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงิน สวัสดิการ เก่ียวกับค่า
เช่าบ้าน
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ..ศ. 2559
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำเช่ำบ้ำน 148,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ. 2536 
            2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550     
            3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน2559  เร่ือง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

พ.ศ. 2560
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงาส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ รังวัด สอบเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีการ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดิน
อันเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล ค่าใช้จ่ายในการย่ืนฟ้องคดี ค่า
คัดส าเนา ค่ารับรองส าเนา ค่าด าเนินการในการบังคับคดี ค าร้องทุกข์ ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการงาน  ของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 1,370,800 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

002. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจสอบแนวเขตท่ีดินและดูแลท่ีสำธำรณะประโยชน์ 50,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

001. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำและค่ำธรรมเนียมศำลเก่ียวกับงำนด้ำน
กฎหมำย

20,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

003. ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยรถยนต์ 10,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพหรือส่ิงตีพิมพ์
ต่างๆ  ค่าจ้างในการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเก่ียวกับ บทบาทหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รวมท้ังประชาสัมพันธ์โบราณสถาน และ สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างท าวารสาร แผ่นผับ ค่าขยายภาพหรืองานกราฟฟิก
ต่างๆ  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ป้ายบอกทางสถานท่ี และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
และงานอ่ืนๆ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด

005. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  โฆษณำและเผยแพร่     
        (จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพหรือ    
      ส่ิงตีพิมพ์ต่ำงๆ)

5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ค่าท า พรบ. รถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า  ประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562) 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

004. ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 50,000 บำท



จ ำนวน006. ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไป 180,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานท่ัวไปดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนย่อม และงานต่างๆ 
ตามมอบหมายในบริเวณพ้ืนท่ีองค์การบริหารสวนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม
2541 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงหมดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20  

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2559 เร่ือง เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

007. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร                         จ ำนวน    5,000.- บำท                                           

  เพ่ือจ่ายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าบริการก าจัดปลวกค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ค่าจ้าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าระหว่าง ค่าบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าบริการท าอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
     (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
          (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
         (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

         (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
         (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561  เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)                                             
   
 



จ ำนวน008.ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็ปไซด์  (Website)                                                       
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซด์และส่วนประกอบของเว็ปไซด์ ค่าจ้างเหมาดูแลเว็ป
ไซด์ (Website) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ค่าธรรมเนียมจด Domain Name  
เป็นราคาต่อปี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดท าเว็ปไซด์ (Website)
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20  
มิถุนายน  2559  เร่ือง  หลังเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

35,000 บำท



จ ำนวน

003.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพิธี งำนรัฐพิธี และงำนพิธีทำงศำสนำ       จ ำนวน  10,000.- บำท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดงาน/
นิทรรศการเฉลิมฉลองหรือเทิดพระเกียรติครบรอบในวันส าคัญต่างๆ หรือวันส าคัญของ
ชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือค าส่ังของอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ดอกไม้ 
พานพุ่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)   

002.ค่ำเล้ียงรับรอง            จ ำนวน   10,000.- บำท              
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่างๆ ในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  คณะกรรมกรรมการ คณะ หรือบุคคลในการประชุมคณะกรรกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน /คณะอนุกรรมการท่ี

ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เร่ือง 
การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

001.ค่ำรับรอง            จ ำนวน   10,000.- บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซ้ือของขวัญ ค่าจัดซ้ือของท่ีระลึก ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการรับรอง ท้ังค่าบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการรับรอง
ในการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เร่ือง 
การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้ังได้ไม่เกินปีละ 1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่ร่วมเงินอุดหนุนทุกรายการ 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

       (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

            (3) พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562

            (4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ.  2557

            (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เร่ืองการซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน

           ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินกรณีครบวาระและ
กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามกฎหมายก าหนดอีกให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและส่ือส่ิงพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการเลือกต้ัง ฯลฯ
      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 

ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจ้า

หน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

002. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน กรณีครบวำระและ   
    กรณีแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง

400,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

001. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 200,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

003. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ และรัฐพิธีท่ีส ำคัญต่ำงๆ ของทำงรำชกำร 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557                                                                                                 
      ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)ป                                                 

     รากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญ และงานรัฐพิธีของทาง
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การ จัดงาน เคร่ืองเสียง เต้นท์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี เงินรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะ
การ แข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

004. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 10,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน006.โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรให้กับบุคลำกรขององค์กำรบริหำร      
   ส่วนต ำบลท่ำงำม

200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน และ พนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้สถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์    ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557                                                                                                 
      ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)                                                   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

005.โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วน   
    ท้องถ่ินและพนักงำนจ้ำง

10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างามโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ  การฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ค่าใช้จ่ายใน การศึกษาดูงาน ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

            (2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546
            (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
        ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่า.โครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งามโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับ  การฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบ
รบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า

โครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
            (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ประกอบกันแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป(ส านักปลัด)

007.โครงกำรเชิญชวนประชำชนรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 5,000 บำท



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
    (1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
    (2)ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6   สิงหาคม  

2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว   1134 ลง
วันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ พิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัดสุ และ ค่าสาธารณูปโภค                                                                 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท



รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร   เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ

ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำวัสดุ 360,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัดสุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์  
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เคร่ืองรับ

โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
    ประเภท อุปกณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ ทาง
ไฟ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุยายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านัก
ปลัด)
    

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 40,000 บำท



จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจกเงา  โอ่งน้ า  ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด  เคร่ืองบด
อาหาร กระติกน้ าร้อย กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561

เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
(ส านักปลัด



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ละแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน  กบไสไม้ เคร่ืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบ้ือง สังกะสี   ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว

    ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาลฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท



จ ำนวน

(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  

2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

เพ่ือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    3.รายจ่ายพร้อมช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น

    โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี
 ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค  ล็อคเกอร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจ าโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
 ประเภทวัดสุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ
 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกาซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังน้ีเบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า 
แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท



จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช่ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  น้ า
มันเบ็นซิล น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
    ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
             (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)



จ ำนวน

ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มีนาคม 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
ถาวร หรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ังเป็นต้นโดยจ่าย

เป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนแบบ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป 
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล่องถ่ายรูป ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ไม่คงทนสภาพเดิม  ดังน้ี พู่กัน  สี ก ระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

    



จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท

  (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
    3.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
    โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังน้ี
        ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ีเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
        ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี เช่น เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล

        ประเภทอุปกณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังน้ีเช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบร์อด (Main Board) เมมโมร่ีชิป  (MeMory 
Chip)  เช่น Ram คัดซีทฟัดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
      



รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และกิจการท่ีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เช่น  
    (1)ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ  หมู่ 1 - 12  ต าบลท่างาม 
    (2)เสียงตามสาย หมู่ 10
และค่าบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม 2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา บประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
           (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า

ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำสำธำรณูปโภค 458,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 380,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาและค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบประปา 
ส าหรับท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม 
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  

2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)



จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ท่ีใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม  
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบ ารุงรักษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบโทรศัพท์  ท่ีใช้ใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม  
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 2,000 บำท



จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 44,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมต่างๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์   ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านด่าวเทียม ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ ระบบอินเตอร์เน็ตร่วมถึงอินเทอเน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ  เช่น ค่าเท
เบ้ิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม 
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)



รวม

รวม

จ ำนวน001.ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1  เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว สัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  ชนิด  Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

    - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    – มีช่องเช่ือมต่อ  แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    -  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตาม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

ค่ำครุภัณฑ์ 116,000 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน 116,000 บำท

(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 มกราคม 2561 เร่ือง 

การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
            (5) บัญชีมาตรฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ณ  เดือนมีนาคม 2562
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รวมถึงเป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดต้ัง ฯลฯ

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

    งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 75,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

001.โครงกำรจัดท ำแผนชุมชน/แผนพัฒนำท้องถ่ิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เก่ียวกับการใช้

และการ ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดข้ันตอนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2548

            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
            (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561
            (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม   2548 
เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเล้ียง รับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
            (7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 /ว 0600 ลงวันท่ี 9 มกราคม 
2559  เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



รวม

รวม

จ านวน

งบรำยจ่ำยอ่ืน 25,000 บำท

รำยจ่ำยอ่ืน 25,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นท่ียอมรับท่ัวไปในการเก็บข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจการปฏิบัติราชการโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยส ารวจประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดข้ันตอนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542
            (3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 

ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักปลัด)

รำยจ่ำยอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 25,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบบุคลำกร 1,729,420 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,729,420 บำท

    งำนบริหำรงำนคลัง 2,382,720 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

 001.เงินประจ าต าแหน่ง ประเภท อ านวยการท้องถ่ิน 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน เดียวกัน 
พ.ศ. 2535
            (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับท่ี ๖)
            (3) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 

ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  (พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 

เงินเดือนพนักงำน 1,102,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ดังน้ี
    (1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

    (3) นักวิชาการพัสดุ  
    (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
            (3) ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
( พ.ศ. 2561  - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 267,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจ า
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
            (3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง 
และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2561            
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 2683 
ลง วันท่ี  15  ธันวาคม 2558 เร่ือง ประกาศอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี ๔)
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
(พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 297,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในเดียวกัน พ.ศ. 
2535
            (2) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 

ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  (พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (ส านักปลัด) 



จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 21,420 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  ดังน้ี
     -พนักงานจ้างตามภารกิจ
     -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

            (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับเงินค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับเงินค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 
2562             

            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561 - 2563)



รวม

รวม

จ ำนวน

งบด ำเนินงำน 639,000 บำท

ค่ำตอบแทน 140,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 100,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณี
พิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 



จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 35,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี  
แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ. 2560

            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงาส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
            (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550      
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

002. ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยรถจักยำนยนต์ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ค่าท า พรบ. รถยนต์จักยานยนต์ กองคลัง 

 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562) 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

001. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าบริการก าจัดปลวกค่าก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ค่าจ้าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าระหว่าง ค่าบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าบริการท าอย่างหน่ึง
อย่างใด ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2541 เร่ือง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561  เร่ือง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

ค่ำใช้สอย 427,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

003. ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 

และการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
         ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

001. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 60,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

002. โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บภำษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร     
     จัดเก็บภำษี

300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าเวทีประชาคมและการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี โดยมี
ค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี  29 
กุมภาพันธ์  2551  เร่ือง การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 เร่ือง การ
ส่งเสริมสนับสนุนกาจัดท าแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

003. โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมและกำรบริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี  29 
กุมภาพันธ์  2551  เร่ือง การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555เร่ือง การ
ส่งเสริมสนับสนุนกาจัดท าแผนท่ีภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
     (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.3/ว 483 ลงวันท่ี 19  กุมภาพันธ์ 2561 
เร่ือง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2564)
        ประกอบกับแแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น
ค่าจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
    (1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
    (2)ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 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) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6  
สิงหาคม  2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-

รายจ่ายงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท



รวม

จ ำนวน

ค่ำวัสดุ 70,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับ

ผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์

ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
    3.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ีเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล

    ประเภทอุปกณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี
เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบร์อด (Main Board) เมมโมร่ีชิป  (MeMory 
Chip)  เช่น Ram คัดซีทฟัดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท



รวม

จ ำนวน

ค่ำสำธำรณูปโภค 2,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ท่ีใช้ใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีความ  2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 



รวม

รวม

จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

001. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บำท

งบลงทุน 14,300 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 14,300 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จ านวน 1 เคร่ือง   

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ  5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 

    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตามกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

 
(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลง

วันท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 

และค่าสาธารณูปโภค

            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561 เร่ือง 

การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

  (5) บัญชีมาตรฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 

พ.ศ. 2562  ณ  เดือนมีนาคม 2562

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)

         ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์  เป็นต้น ไม่
ร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงเป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัยค่าติดต้ัง ฯลฯ

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค  
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

        บริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,046,200 บำท

เงินเดือนพนักงำน 162,120 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังน้ี 
       (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ ดังน้ี      
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ 
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
            (3) ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง3ปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.2561- 2563)
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

งบบุคลำกร 324,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 324,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 41,880 บำท

001. เงินค่าครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒติและเงินเพ่ิมต่างๆ
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล,เงินปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ   ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในเดียวกัน พ.ศ.

2535
            (3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (4) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (5) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.2561 - 2563)

        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
  -พนักงานจ้างท่ัวไป
        -พนักงานจ้างภารกิจ

 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  

(พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลท่างาม  ดังน้ี
   -พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

            (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส่วนราชการ 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครอบชีพช่ัวคราวลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 

2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน    การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.
2561 - 2563)
         ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                         
       แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 
 
 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน บำท

งบด ำเนินงำน 89,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ ำนวน  25,000.- บำท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม      
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26  
กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
         ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
         แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

002. ค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน       จ ำนวน   10,000.-  บำท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            (4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

            (5) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2560)
            (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม  
2560 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                           
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด)

ค่ำตอบแทน 40,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 35,000



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550      
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559    
       ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
      แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

4,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าบริการก าจัดปลวก   
ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าระหว่าง ค่าบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าบริการท าอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์

ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม    
2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657   
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค                             
          ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน                                     
          แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

ค่ำใช้สอย 44,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

001. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร



จ ำนวน

จ ำนวน

001. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ ประจ าปี พ.ศ.  
2562  เช่น เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุก
ปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562)
            (2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
            (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 
กันยายน 2557 เร่ือง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว
            (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4007 ลงวันท่ี  13 

กรกฎาคม  2559 เร่ือง  การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปี 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                 
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 

ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด)
 

002.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ   
      พ.ศ. 2563

20,000 บำท



รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับ

ผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์  ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน                                                   
        งานบริหารเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด)

5,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

ค่ำวัสดุ



รวม

รวม

จ ำนวน 180,000

บำท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

001.โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (CCTV) อำคำรส ำนักงำน         
     ณ ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม

บำท

งบลงทุน 633,200 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 633,200

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ภายในอาคารส านักงาน ท่ีท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่างาม  ประกอบด้วย

    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับ ใช้ในงานรักษา 

ความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน  6  ตัว  ราคาตัวละ  23,000  บาท ส าหรับ  ติดต้ังภายในอาคารส านักงาน ท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จ านวน  6  จุด  

    รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

     -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพ ได้ท้ัง กลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่ มากกว่า 0.05 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 

    – มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว   

    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 

    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได้ 

    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 

    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 

    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ  ดีกว่าและ สามารถ ท างาน

ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,              

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ Micro SD Card  หรือ  Mini SD Card 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application ProgrammingInterface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ  Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  

    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ



    2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง    
ราคา 22,000 บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    - เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ  

ดีกว่าจ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง 
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้  
เป็นอย่างน้อย 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ  
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
    - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
    3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด      จ านวน  20,000.- บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  เช่น 
สายส่ือสัญญาณต่างๆ หรือเสาติดต้ังกล้อง ฯลฯ

        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตาม
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)



 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันท่ี  27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561  
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความงบภายใน   (ส านักปลัด



จ ำนวน

  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า  4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 

    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 

    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 

    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 

    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  

สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง

 เดียวกันได้ 

     - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน 

IP66หรือดีกว่า 

    - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X 

ได้ เป็น   อย่างน้อย 

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 

Card 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

002.โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (CCTV) หมู่ท่ี 6 ต ำบลท่ำงำม 242,600 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ

ติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ภายในหมู่

ท่ี 6 ต าบลท่างาม  

ประกอบด้วย 

    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน   6  ตัว ราคาละ  32,000  บาท  ติดต้ัง

ภายในพ้ืนท่ี หมู่ 6  ต าบลท่างาม

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 

pixel 

    - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 

    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ

บันทึกภาพได้ท้ัง  กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05  LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)

    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว 

   



 2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  ราคา 
22,000 บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    - เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ     
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 

ดีกว่าจ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง 
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ 
เป็นอย่างน้อย 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ  
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต   
    - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 



 3) ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  ราคา 8,600 บาท
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง   ในราคา 8,600 บาท
    รายลละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
    - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
    - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address                 

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
    - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
 
     4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด      จ านวน  
20,000.- บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 
ๆ เช่น สายส่ือสัญญาณต่างๆ หรือเสาติดต้ังกล้อง ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตาม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)(-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561 เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความงบภายใน   (ส านักปลัด)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ภายในหมู่ท่ี 11  ต าบลท่างาม  ประกอบด้วย

    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน   5  ตัว ราคาละ  32,000  บาท  ติดต้ังภายในพ้ืนท่ี หมู่ 11  ต าบลท่างาม

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

    - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 

    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง  กลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05  LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)

    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว 

    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 

    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได้ 

    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 

    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

    

  

003.โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (CCTV) หมู่ท่ี 11 ต ำบลท่ำงำม 210,600 บำท

     - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 

    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

      มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง

เดียวกันได้ 

    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือ

ดีกว่า 

    - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 

     - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็น 

อย่างน้อย 

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

     - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 



  2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 

    รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน

    - เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 

    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 

    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่าจ านวนไม่น้อย 

กว่า 1 ช่อง 

    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูง 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย

กว่า 2,073,600 pixel 

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด 

ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  

    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application ProgrammingInterface (API) ใน 

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

    - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

    3) ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  ราคา 8,600 บาท

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง   ใน

ราคา 8,600 บาท

        รายลละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

    - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 

    - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address                 

     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ในช่อง 

เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

    - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 

    - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

     

    



4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด      จ านวน  20,000.- บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น สายส่ือสัญญาณ

ต่างๆ หรือเสาติดต้ังกล้อง ฯลฯ

        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม)

 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

  (1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

  (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุง

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

  (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561  เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)

        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

       งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความงบภายใน   (ส านักปลัด) 



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน001.โครงกำรฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำรนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ด้ำนอัคคีภัย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้านอัคคีภัยโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี

อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุกปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ  ฝึกอบรม ฯลฯ และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562)
            (2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

    งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 350,000 บำท

งบด ำเนินงำน 200,000 บำท



รวม

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    3.รายจ่ายพร้อมช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี
     ประเภทวัสดุคงทนได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค  ล็อคเกอร์ 
ล็อคคลัตซ์ กระจ าโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
    ประเภทวัดสุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ

    ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกาซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังน้ีเบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า 
แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
             (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561
เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

ค่ำวัสดุ 150,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช่ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  น้ า
มันเบ็นซิล น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
    ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิ  ในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซต์  , ถัง

ดับเพลิง  ชนิดฟองโฟมสะสมแรงดัน ,กระบอกไฟกระพริบ, กรวย,เส้ือสะท้อนแสง, เทปกัน
เขต,  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น              

            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)
    



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นค่าวัสดุอ่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง
    ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
    เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหน่ึงประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย เช่น  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า  ตระแกรงกันสวะ สายส่งน้ า

ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก ขวานดับเพลิง ไฟฉาย เทปก้ันแนวเชือกกู้ภัย ฯลฯ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ภัย เพ่ือให้มีวัสดุท่ีใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพียงพอและทันสมัยสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9
มิถุนายน2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น  วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

วัสดุอ่ืน 10,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน

งบลงทุน 150,000 บำท

001 ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง  จ านวน  1  ตู้  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
รายละเอียดดังน้ี
    - ขนาด กว้าง 120ซม. x สูง 160ซม. x ลึก 50 ซม.

    - ตู้เหล็กสีแดง พร้อมกุญแจล๊อค
    - บานประตูแบบกระจก 2  ด้าน
    - ขาต้ังสูง 10 ซม.
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562)
            (2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน  2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณตามราคา
ท้องตลาด)  
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
         งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

ค่ำครุภัณฑ์ 150,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน



จ ำนวน

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

001.ค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิงมำตรฐำน NFPA 60,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ่ือชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร  จ านวน 2 ชุด  ในราคาชุดละ 30,000.-
บาท  ประกอบด้วย ดังน้ี
    - หมวกดับเพลิง
    - ฮูดดับเพลิง (ท่ีคลุมศรีษะ)
    - ชุดดับเพลิง (ผ้าทนความร้อนสูง)

    - ถุงมือดับเพลิง 
    - รองเท้าดับเพลิง
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562)
            (2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
         (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณตามราคา
ท้องตลาด) 
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)



จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่า

ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รวมถึงเป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดโฟม แบบสะพายหลัง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
รายละเอียดดังน้ี
    -สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B 
    - พร้อมใช้งานได้ 54 วินาที
    - อัตราการฉีดโฟมท่ี 10 ลิตรต่อนาที ท่ีความดัน 7 บาร์
    - ระยะในการฉีดแนวระนาบ 10 เมตร / แนวด่ิง 6 เมตร

    - ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 ?C (- 4 ?F) ถึง + 50 ?C (+ 122 ?F)
    - ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 3-7
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2562)
           (2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
           (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9มิถุนายน2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                 (เป็น

ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณตามราคาท้องตลาด)             
       ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
         ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ส านักปลัด)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดโฟม แบบสะพำยหลัง 20,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังน้ี
    1.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    2.นักวิชาการศึกษา
    3.ครูผู้ดูแลเด็ก
         (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ  
เดียวกัน พ.ศ. 2535
            (3) ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 

2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561- 2563)
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,649,240 บำท

เงินเดือนพนักงำน 681,240 บำท

แผนงำนกำรศึกษำ
    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 2,004,240 บำท

งบบุคลำกร 1,649,240 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง  ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
(พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 788,000 บำท

001.เงินประจ าต าแหน่ง ประเภท อ านวยการท้องถ่ิน 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในเดียวกัน พ.ศ. 
2535

            (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี ๖)
            (3) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542        

            (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
องค์การ  บริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 2561 - 2563) 

            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561 - 2563)
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 138,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน

งบด ำเนินงำน 355,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณี
พิเศษอันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26  กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี  ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่ำตอบแทน 195,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าใน
เวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
        (- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2550    
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  
2559  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
   (1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี แก้ไขเพ่ิม

ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554
  (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2560
  (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงา
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
  (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าบริการก าจัดปลวกค่าก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ค่าจ้าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าระหว่าง ค่าบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าบริการท าอย่างหน่ึง
อย่างใด ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม   2541 เร่ือง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เร่ือง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
       ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา                                    
     (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

001. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 5,000 บำท

ค่ำใช้สอย 100,000 บำท



จ ำนวน002. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  โฆษณำและเผยแพร่ 
(จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพหรือส่ิงตีพิมพ์
ต่ำงๆ)

5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือส่ิงตีพิมพ์
ต่างๆ  ค่าจ้างในการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รวมท้ังประชาสัมพันธ์โบราณสถาน และ สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างท าวารสาร แผ่นผับ ค่าขยายภาพหรืองานกราฟฟิก

ต่างๆ  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ป้ายบอกทางสถานท่ี และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
และงานอ่ืนๆ  
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม   2541 เร่ือง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ- ายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 

2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
      ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
      (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวน

จ ำนวน002.ค่ำพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ของ
องค์การบริหารส่วน
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 08093.2/ว 1918 ลงวันท่ี 
16   มิถุนายน  2552  เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนับเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
      ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

001.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 60,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 

ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
    1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
    2.ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6สิงหาคม  2556 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  รายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว   1134 ลง
วันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม  
2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัดสุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  

        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร   เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ

ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน  2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่ำวัสดุ 60,000 บำท



จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
    3.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล
    ประเภทอุปกณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
เดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ีเช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key 
board) เมนบร์อด (Main Board) เมมโมร่ีชิป  (MeMory Chip)  เช่น Ram คัดซีทฟัดเดอร์ (Cut 
Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 

มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  

 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

001.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกำรศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) 303,000 บำท

งบด ำเนินงำน 894,259 บำท

ค่ำใช้สอย 499,970 บำท

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 1,315,259 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 
วัน  รวมเป็นเงิน  303,000.- บาท รายละเอียดดังน้ี

    (1) ศพด.อบต.ท่างาม      จ านวน  113,000.- บาท
    (2) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน จ านวน    80,000.- บาท
    (3) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา   จ านวน  110,000.- บาท
        (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 08093.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16  มิถุนายน 
2552  เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22  มีนาคม 
2559 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2551  (ฉบับท่ี 2)
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  24 มิถุนายน  
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ในอัตรา
คนละ 1,130.- บาท รวมเป็นเงิน  66,670.- บาท  
    (1) ศพด.อบต.ท่างาม       
           จ านวน 25,990.- บาท
    (2) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
           จ านวน 16,950.- บาท

    (3) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา    
          จ านวน 23,730.- บาท
          (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 08093.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16  มิถุนายน  
2552  เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22  มีนาคม  

2559 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551   (ฉบับท่ี 2)
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี   24 มิถุนายน  
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565)
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

002.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 66,670 บำท



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ  1,700.- บาท  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  3 ศูนย์  เป็นเงิน 100,300.- บาท ดังน้ี
    (1) ศพด.อบต.ท่างาม      
           จ านวน  39,100.- บาท
    (2) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
          จ านวน  25,500.-  บาท

    (3) ศพด.ท่ีอปท.รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา   
           จ านวน  35,700.- บาท
        (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 08093.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16  มิถุนายน  
2552  เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22  มีนาคม  

2559 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2551    (ฉบับท่ี 2)
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  24 มิถุนายน  
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

003.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 100,300 บำท



จ ำนวน004.โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก อบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการ

จัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม  ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
    1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
    2.ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6สิงหาคม  
2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
           (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว   1134 ลง
วันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม  
2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัดสุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท



รวม

จ ำนวน

ค่ำวัสดุ 380,289 บำท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
        ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกรเก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ

ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
       (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน  2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจกเงา  โอ่งน้ า  ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด  เคร่ืองบด
อาหาร กระติกน้ าร้อย กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน

    (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า

ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค                                                                        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวนค่ำอำหำรเสริม (นม) 325,289 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 – ป. 6 ดังน้ี
(1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในอัตรำคนละ 7.82บำท  
จ ำนวน  260  วัน    จ ำนวน   124,000.-  บำท
    - อปท. อบต. ท่างาม                  จ านวน 50,000.- บาท
    - อปท.รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน จ านวน 31,000.- บาท
    - อปท. รับโอนจากกรมศาสนา       จ านวน 43,000.- บาท 

     (จากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จ านวน 7.82 บาท) 
     (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน  
2561  เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  24 มิถุนายน  
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559
        ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565)

        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  ให้แก่เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1–ป.6   อัตรำคนละ 
7.82 จ ำนวน 260 วัน       จ ำนวน  201,289.-  บำท
     - โรงเรียนวัดเลียบ            จ านวน  30,200.- บาท

     - โรงเรียนวัดหาดสะแก      จ านวน 171,089.- บาท
 (จากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลจัดสรรให้ จ านวน 7.82 บาท) 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  
2561  เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  24 มิถุนายน  
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559

        ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
    3.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ีเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล

    ประเภทอุปกณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี
เช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบร์อด (Main Board) เมมโมร่ีชิป  (MeMory 
Chip)  เช่น Ram คัดซีทฟัดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    ปปรากฏในแผนงานการศึกษา  
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท



รวม

จ ำนวน

ค่ำสำธำรณูปโภค 14,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 8,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสะไฟฟ้าและค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงอ่ืนๆ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และกิจการท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม เช่น  
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  

ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
           (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีความ  
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา   งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
          (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
        กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาและค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบประปา ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน

        (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีความ 2561  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  

        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
       

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 6,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

ค่ำครุภัณฑ์ 25,000 บำท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบลงทุน 25,000 บำท

001. เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ) 396,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) ส าหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200  วัน  อัตราคนละ  20 บาท/วัน 
เป็นจ านวน  396,000.-  บาท ดังน้ี  
     - โรงเรียนวัดเลียบ           จ านวน   60,000.- บาท
     - โรงเรียนวัดหาดสะแก    จ านวน 336,000.- บาท

 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22  มีนาคม  
2559 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2551  (ฉบับท่ี 2)
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  
2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจัดการท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน  อุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
        (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

เงินอุดหนุน 396,000 บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำและปรับปรุงคุรุภัณฑ์กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 25,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 396,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึง

เป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
         (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำใช้สอย 100,000 บำท

001.ค่าป่วยการนักบริบาลท้องถ่ิน
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับนักบริบาลท้องถ่ิน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่างาม 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริการท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
        (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  

ค่ำตอบแทน 144,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 144,000 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน 639,000 บำท

งบด ำเนินงำน 329,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560   เร่ือง 
การซักซ้อมการต้ังประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงิน อุดหนุนด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

        (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก
พิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

30,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

001.โครงกำรรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้กิจกรรม  5R โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม  ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
        (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
        (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

002.โครงกำรรณรงค์ควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อต่ำงๆ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้กิจกรรม  5R โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก อบรบ ฯลฯ 
และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม ถึงถึง 
(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

            ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
            งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
            (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
2.ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ   แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
            (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6  สิงหาคม  
2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
           (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว  1134 ลง
วันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
          (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ  พิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัดสุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำวัสดุ 85,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการป้องกันควบคุมโรค ประเภทต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน  เช่น ถังเก็บเช้ือเพลิง เคร่ืองวัดน้ าฝน เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  ฯลฯ

    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สาย
ยาง  น้ ายาต่างๆ  ทรายอะเบท  สารเคมีก าจัดยุง  สารตรวจยาเสพติด วัคซีนต่าง ๆ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมกาปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง 
นท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ

        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
         (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช่ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบ็นซิล 
น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
    ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า

ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
                                  



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 310,000 บำท

เงินอุดหนุน 310,000 บำท

001.โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 240,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีเขตชุมชน/หมู่บ้าน ในต าบลท่างาม แห่งละ 20,000.- บาท  จ านวน   12  หมู่บ้าน 
       (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม  ถึงถึง 
(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559
           (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560   เร่ือง 

การซักซ้อมการต้ังประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
        (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2560  เร่ือง การซักซ้อมการต้ังประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอูุด

หนุนด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
        งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
        (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

001.โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ฯ 70,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

001.โครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพสตรีและประชำชนต ำบลท่ำงำม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนต าบลท่างาม เป็นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับ การ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวันค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสังคมส่งเคราะห์  
        งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 100,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 100,000 บำท

002.โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผุ้สูงอายุ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวันค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ 
ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม ถึงถึง 

(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสังคมส่งเคราะห์ 
        งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        (ส านักปลัด)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,084,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 882,000 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,816,000 บำท

งบบุคลำกร 1,084,000 บำท

001.เงินประจ าต าแหน่ง ประเภท อ านวยการท้องถ่ิน 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

งาม (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน 
เดียวกัน พ.ศ. 2535
            (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับท่ี ๖)
            (3) หนังสือส านักงาน ก..จ. ก..ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

(พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ดังน้ี
    (1) ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (2) นายช่างโยธา
        (-เป็นไรตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
            (3) ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
            (4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ  บริหารงานบุคคลขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
         ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561- 2563)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)
 



จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 17,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน   การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง  ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 143,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  (2) ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน  ท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน  จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
องค์การ บริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 2561 - 2563) 
            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 

2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน                                                                                                        
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ.2561 - 2563)                 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



รวม
รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 70,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558

            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

งบด ำเนินงำน 280,000 บำท
ค่ำตอบแทน 90,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
       (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
          (1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี แก้ไข

เพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554
         (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ. 
2560
         (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงาส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
         (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าใน
เวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
(- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2550      
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  
2559  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ  ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



รวม

จ ำนวน

ค่ำใช้สอย 110,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

001. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าบริการก าจัดปลวกค่าก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ค่าจ้าเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าระหว่าง ค่าบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการท าอย่างหน่ึง
อย่างใด ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657   ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561  เร่ือง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค
       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)
 



จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

001.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 50,000 บำท

002. ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  
ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  

2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา   งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลากรภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย
ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ   แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
            (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
             (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-  รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม  
2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก  ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว  1134 ลง
วันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ พิจารณางบประมาณจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัดสุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

20,000 บำท



รวม

จ ำนวน

ค่ำวัสดุ 80,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลข ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ

ซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค                                                                              
       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ  ดังต่อไปน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ละแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน  กบไสไม้  
เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบ้ือง สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว
    ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาลฯลฯ

    (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า

ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค                                                                           
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
    3.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
    โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ีเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
    ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี เช่น เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล

           ประเภทอุปกณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังน้ีเช่น แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบร์อด (Main Board) เมมโมร่ีชิป  (MeMory 
Chip)  เช่น Ram คัดซีทฟัดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี 9
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561
เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 47x62x132 เซนติเมตร มีหู
ล้ินชัก สามารถล็อคได้พร้อมกันท้ังส่ีล้ินชัก 
(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯจึงต้ังงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องตลาด)

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

งบลงทุน 452,000 บำท

002.ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 6,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

001.ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก  แบบ 4 ล้ินชัก 5,000 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 294,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x183 เซนติเมตร มี
แผ่นรองปรับระดับ 3 แผ่น  
        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯจึงต้ังงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องตลาด)
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
        (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น  วัสดุและครุภัณฑ์

ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



จ ำนวน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

001.โครงกำรติดต้ังเสียงตำมสำย  หมู่ท่ี  5 บ้ำนคุ้งโรงนำ ต ำบลท่ำงำม 200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการติดต้ังระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านประกอบด้วยชุดเคร่ือง
ขยายเสียง ล าโพง สายล าโพงส าหรับเดินไปตามจุดต่างๆ จ านวน  5  จุด   ล าโพง  10  ตัว 
ระยะทางรวมโดยประมาณ  1  กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
        (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9   
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่

น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง 

จ านวน 1 หน่วย  

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 6 MB  

    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี  คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

        1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ ในการใช้ หน่วยความจ า

แยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB        

        2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 2 GB  

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด   Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย     

    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน  1 หน่วย 

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง   

    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความ ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  

    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตาม  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม)

        

            (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558 เร่ือง การปรับปรุง

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 

2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561 เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(

            (5) บัญชีมาตรฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 

2562  ณ  เดือนมีนาคม 2562

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,000 บำท001. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน  1  เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย   โดยมี

คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

        1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่  น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

        2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 

กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง  

    – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

    - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า   12 น้ิว 

    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

        (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม)

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกรายจ่าย

ตามงบประมาณ                                                                                                              

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่าย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า

สาธารณูปโภค         (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24 ม.ค. 2561 เร่ือง 

การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          (5) บัญชีมาตรฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 

2562  ณ  เดือนมีนาคม 2562                                                                                             

                  ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565)                                                  

                    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)     

                                

           

002.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 บำท



จ ำนวน003.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์                
     (Ink Tank Printer)

8,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน  1  เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง ๆ และคุณลักษณะ

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

    - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

    - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน ผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8 ภาพ

ต่อ นาที (ipm) 

    - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 5 ภาพต่อ

นาที (ipm) 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

    - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 

    - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่

น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi   (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

         (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ จึงต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตาม  กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน2558 เร่ือง การปรับปรุง

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 

2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลงวันท่ี  24 ม.ค. 2561  เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            (5) บัญชีมาตรฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ณ  เดือนมีนาคม 2562

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รวมถึงเป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
        งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บำท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 158,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 12  ต าบลท่างาม  (กองช่าง)
       (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
           (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562                                                                    
       (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9    
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม  บประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
         งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตำมสำย/หอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน 100,000 บำท

001.โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดส ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 58,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดผู้สูงอายุและผู้พิการ กว้าง 1.60 เมตร ยาว 10 เมตร ราวทางลาดท า
ด้วยสแตนเลส  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
       (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9    
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม  บประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
         งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

    งำนไฟฟ้ำถนน 786,800 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 220,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ

    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
            (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง  ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง

        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561-2563)
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)

งบบุคลำกร 256,800 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 256,800 บำท



จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
     -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
     (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542       (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ  (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ. 2555
            (3) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง นท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
องค์การ บริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 2561 - 2563) 

            (5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน  การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
(พ.ศ.2561 - 2563)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)



รวม

รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

งบด ำเนินงำน 200,000 บำท

ค่ำตอบแทน 35,000 บำท



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าใน
เวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
(- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2550      
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  
2559  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ  ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

         ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
               งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)

001.ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยรถยนต์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ค่าท า พรบ. รถกระเช้าไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  

 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า  ประกันภัย  
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562) 
         ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

ค่ำใช้สอย 5,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร



รวม

จ ำนวน

ค่ำวัสดุ 160,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัดสุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์           

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
    ประเภท อุปกณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ   ทาง
ไฟ ฯลฯ
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134     ลงวันท่ี 
9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 

27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น  วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)



จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายพร้อมช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค  ล็อคเกอร์ 
ล็อคคลัตซ์ กระจ าโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
    ประเภทวัดสุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ
    ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกาซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ีเบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

            (2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561
เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
       งานไฟฟาถนน  (กองช่าง)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 35,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช่ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ า
มันเบ็นซิล น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น  วัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ   รายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)

วัสดุส ำรวจ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส ารวจประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน  เช่น บันไดอลูมิเนียม เคร่ืองมือแกะสลัก เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์
ฯลฯ 
    (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท  รายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
1248   ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)



รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บำท

งบลงทุน 330,000 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว โคมไฟฟ้า LED  ขนาดไม่น้อยกว่า  
200  W  พร้อมอุปกรณ์   เสาไฟฟ้าสูง  9  เมตร พร้อมก่ิงเด่ียวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด  

จ านวน  6   ต้น  และงานติดต้ังตู้ควบคุมชุดโฟโต้เซลพร้อมอุปกรณ์  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
         งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

001.โครงกำรติดต้ังโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ แบบก่ิงเด่ียว ณ ท่ีท ำกำรองค์กำร         
      บริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม

300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึง
เป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
         (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
         (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีท่ี

เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง)

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 300,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

    งำนสวนสำธำรณะ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รอบบริเวณ ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  

           (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9   
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานสวนสาธารณะ  (กองช่าง)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

001.ค่ำปรับปรุงภูมิทัศรอบบริเวณพ้ืนท่ี ณ ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 50,000 บำท

 งบลงทุน 50,000 บำท

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 50,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

    งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,625,000 บำท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 54,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 486,000 บำท

-พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 

            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี   30 
ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน  การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
           (3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
     ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 2561 - 2563)           
      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                             

      (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

 งบบุคลำกร 540,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 540,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ดังน้ี
    -พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานจ้างท่ัวไป 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
            (1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (3) ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ส่วนราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
            (4) ประกาศคณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง   วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
            (5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
ค่าครอบชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2 )  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 2561 - 2563) 
            (6) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 

2558เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน  การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (พ.ศ. 
2561 - 2563)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)

 



รวม

รวม

จ ำนวน

001. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามสิทธิท่ีพึงเบิกจ่ายได้และเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของอบต.ท่างาม       
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมี ลักษณะเป็นของรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
            (2) หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกุล 
       (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำตอบแทน 70,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 935,000 บำท



จ ำนวนค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้ หรือผู้ท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
(- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. 2536 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1462 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550      
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2559  
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
         ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

                (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยให้กับ
 ส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560
            (2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
            (3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
            (4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 96 เร่ือง รายการ  
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

002. ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยรถยนต์ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

001. ค่ำบริกำรท่ีท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 600,000 บำท

ค่ำใช้สอย 620,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ค่าท า พรบ. รถบรรทุกขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
 (-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562)

        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



รวม

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระจกเงา  โอ่งน้ า  ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีดเคร่ืองบดอาหาร 
กระติกน้ าร้อย กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก

หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์   2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำวัสดุ 245,000 บำท



จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 55,000 บำท

เพ่ือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้   ตามปกติ
3.รายจ่ายพร้อมช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังน้ี
    ประเภทวัสดุคงทนได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค  ล็อคเกอร์ 
ล็อคคลัตซ์ กระจ าโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
    ประเภทวัดสุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ
    ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกาซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังน้ีเบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

            (2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

   



จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน  เช่น เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เคร่ืองแต่งกายชุดโขนละคร ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134

     ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท  รายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์    2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เพ่ือเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน
    ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช่ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  น้ า
มันเบ็นซิล น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
    ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท  รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น         
            (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 160,000 บำท



รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

 งบลงทุน 150,000 บำท

    งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 10,000 บำท

งบด ำเนินงำน 10,000 บำท

ค่ำซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่ร่วมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ รวมถึงเป็น  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ
         (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
           (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม   งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
          (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำครุภัณฑ์ 150,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

001.โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค – บริโภคต ำบลท่ำงำม 10,000 บำท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค – 
บริโภคต าบลท่างาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
     (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ             
     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ ( พ.ศ. ๒๕๓๗) 
     (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561   
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

        งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่ำใช้สอย 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 205,000 บำท

งบด ำเนินงำน 130,000 บำท

002.โครงกำร บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative) 30,000 บำท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC (Area Based 

Collaborative)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การอบรมส าหรับการจัดท า  โครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม  ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562

            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
         ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    (ส านักปลัด) 

001.โครงกำร Big Cleaning Day 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning Day  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

 เก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึก  อบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการฯ 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิม  ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 130,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



จ ำนวน

จ ำนวน004.โครงกำรอบรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน      
    ครอบครัว

20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  
และบุคคลใน ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ี
อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า โครงการฯ                                   
                                 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
        (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม
ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
        (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   
        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       (ส านักปลัด) 

003.โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารกลางวัน   วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท า โครงการฯ 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
         ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   

        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    (ส านักปลัด) 



จ ำนวน

จ ำนวน

005.โครงกำรอบรมเยำวชนท่ำงำมสดใสห่ำงไกลเอดส์และยำเสพติด 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการ

จัดท า  โครงการฯ 
       (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
          (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
         (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   
        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    (ส านักปลัด) 

006.โครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถ่ินรักโลก (อถล) 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี  เปิดและปิดการ
ฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  อาอาหารกลางวัน  วัสดุ 
เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ 

และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า   โครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม ถึงถึง 
(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  2561 ประกอบ
กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   

        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    (ส านักปลัด) 



รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

001.อุดหนุนตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของศูนย์ปฏิบัติงำนต่อสู้เพ่ือ    
   เอำชนะยำเสพติด อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี

75,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 75,000 บำท

เงินอุดหนุน 75,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติงานต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2559
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน   อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (3) หนังสือส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี  ท่ี นร 0107/ 3223 ลงวันท่ี  3 เมษายน 
2562 เร่ือง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)

        ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    
(ส านักปลัด)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลและระหว่ำงต ำบลในอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 124,000 บำท

ค่ำใช้สอย 40,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร 124,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลและระหว่างต าบล

จังหวัดปราจีนบุรี   เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เงิน รางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)



รวม

จ ำนวนวัสดุกีฬำ 84,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน จ านวน 12  หมู่บ้าน ค่าวัสดุกีฬาประเภทต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี
    ประเภท วัสดุคงทน  เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลุกแชร์บอลไม้แบดมินตัน 
ลูกแบดมินตัน ไม้เทนินส ลูกเทนนิส เชือกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล   ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกน้ าหนักเสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาขาย

วอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
       (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
        (2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
         (3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2561เร่ือง 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
         ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
         ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
         งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่ำวัสดุ 84,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 390,000 บำท

งบด ำเนินงำน 390,000 บำท

002.โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่า
ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารและ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

จัดงาน เคร่ืองเสียง เต้นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัล ท่ีมอบ ให้กับผู้ชนะการแข่งขัน เงินรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่า
หรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ   องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)

        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

001.โครงกำรส่งเสริมศำสนำและงำนประเพณีท้องถ่ิน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถ่ินต่าง ๆ 
เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และงานประเพณีท้องถ่ินต่างๆ   โดยจ่ายเป็นค่าใช่

จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าสถานท่ีจัด งาน 
เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป้ฯในการจัดงาน เคร่ืองเสียง เต้นท์  
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
 (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่ำใช้สอย 390,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ



จ ำนวน

จ ำนวน004. โครงกำรห้ิวป่ินโตเช้ำวันในวันพระ 10,000 บำท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการห้ิวป่ินโตเช้าวันในวันพระ  เช่น ค่าป้าย ค่า
ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารและ  เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การจัดงาน เคร่ืองเสียง เต้นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ท่ีมอบ ให้กับผู้ชนะการแข่งขัน เงินรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
ค่าหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน าร
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

003.โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานสืบสายประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดงาน 
เคร่ืองเสียง  เต้นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถ้วย  รางวัล ท่ีมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน เงินรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าหรสพ 

การแสดง  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 



จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

005.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2564)
        ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

001.โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ ณ ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 254,400 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 25 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 
หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 449.5 ตร.ม. ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  
    รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 4,330,200 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
    งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 4,330,200 บำท

งบลงทุน 4,330,200 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน003.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ 2,490,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบหลังคาโดม) ขนาด กว้าง  18  เมตร  
ยาว 30  เมตร ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างา ก าหนด  
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
             (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9  

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)

002.โครงกำรก่อสร้ำงสเตย์ยึดก ำแพงกันดิน ณ ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 856,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสเตย์ยึดก าแพงกันดิน ในเขตพ้ืนท่ี  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  ขนาดความยาว 115 เมตร  ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วน   
  ต าบลท่างามก าหนด
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิม ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9   
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม   งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)



จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

001.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสนำมฟุตซอล 359,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตซอล กว้าง 24.70 เมตร ยาว 44.70 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิม  ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9   
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)



จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนและท่อระบายน้ า ในต าบลท่างาม
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562

            (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)
        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)

003.โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมหรือต่อเติมอำคำรส่ิงก่อสร้ำงและทรัพย์สิน 100,000 บำท

002.โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนนและท่อระบำยน้ ำในต ำบลท่ำงำม 120,000 บำท



จ ำนวน

ค่ำออกแบบค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงก่อสร้ำง

150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 
ส่ิงก่อสร้าง 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
  (1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  (2) กฎกระทรวง การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม   งานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2560
  (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9    มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6    สิงหาคม 2556 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท   รายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16     กรกฎาคม 

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
         ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำใช้สอย 30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงำนกำรเกษตร
    งำนส่งเสริมกำรเกษตร 1,227,100 บำท

งบด ำเนินงำน 280,000 บำท

001.โครงกำรส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนยีทำงกำรเกษตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริการจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนยี
ทางการเกษตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารกลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท า    โครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

             (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  
2561 ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร (ส านักปลัด)
       



จ ำนวน002.โครงกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริการจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนยี
ทางการเกษตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการฯ 
 (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (ส านักปลัด)



รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำสำธำรณูปโภค 250,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 250,000 บำท

ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองสูบน้ ำด้วยระบบไฟฟ้ำ 947,100 บำท

001.ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล  เป็นต้น 
ไม่ร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงเป็นรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมอุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัยค่าติดต้ัง ฯลฯ
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 

2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร (ส านักปลัด)

ค่ำครุภัณฑ์ 947,100 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 9  บ้านท่างาม
(ได้รับเงินสมทบจากภารกิจถ่ายโอนกรมชลประทาน สมทบค่ากระแสไฟฟ้าอัตรา 60 % 40)
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน 19 มีนาคม 
2561  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร (ส านักปลัด)

งบลงทุน 947,100 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

001.โครงกำรท้องถ่ินไทยร่วมใจภักด์ิรักสีเขียว 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถ่ินไทยร่วมใจภักด์ิรักสีเขียว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562

            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (ส านักปลัด)

ค่ำใช้สอย 40,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

    งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 40,000 บำท

งบด ำเนินงำน 40,000 บำท

002.โครงกำรปล่อยพันธ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
        ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (ส านักปลัด)



จ ำนวน003.โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
กลางวัน  วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์   หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรบ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการฯ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิม ถึงถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  พ.ศ.  2561
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   

(ส านักปลัด)



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง 10,306,281 บำท

งบกลำง 10,306,281 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนทดแทน 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2561 
            (2) หนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนท่ีสุด ท่ี รง. 0625./ว5344 ลงวันท่ี 16 
ตุลาคม  2561 เร่ือง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2561

            (3) หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี รง.0625./ว 2506 ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2561 ร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

         (1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
        (2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ด่วนท่ีสุดท่ี มท0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 
22  มกราคม 2557  เร่ือง จ่ายเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง
       (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)
      (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000 บำท

งบกลำง 10,306,281 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 7,500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้พิการ ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้กับคนพิการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้กับคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
            (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท  0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม
พ.ศ. 2556  เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2553 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้กับคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
            (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2559 เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย

เบ้ียความพิการให้คน พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
            (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
         ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)                                                 
      ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 1,800,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542  
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 
            (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สููงอายุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
            (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท  0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม
พ.ศ. 2556  เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2553 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้กับคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
            (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง



จ ำนวน

จ ำนวนส ำรองจ่ำย 162,611 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รายละ 500 บาท 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเผชิญเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือเบาเทาความเดือดร้อน

ของ ประชาชนเป็นส่วนร่วม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง วาตภัย  อัคคีภัย และโรคติดต่อ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0313.1/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 
เร่ือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224ลงวันท่ี 10 ตุลาคม  
2554 เร่ือง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตล่ิง

            (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 
2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
            (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0684  ลงวันท่ี 8  กุมภาพันธ์  2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม (ออมวันละบาท) 
        (-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
            (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีต าบลท่างาม ใน
อัตราร้อยละ40 (อบต.ขนาดกลาง) ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้กองทุนฯ ในอัตรา 45 บาทต่อหัวประชากร  
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

          (1) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
          (2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23  พฤศจิกายน   2552
         (3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด  
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในรับดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557
         (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199ลง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2552 เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-  2565)
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

002.สมทุบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลท่ำงำม 50,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

001.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน         
     ต ำบลท่ำงำม

160,180 บำท

003 เงินบ ำเหน็จรำยเดือนและเงินบ ำเหน็จตกทอดลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
      ท่ำงำม

18,000

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญตกทอดลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   

        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน
ราชการพนักงานท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.  2553
                   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

บำท



จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยพิเศษ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่าท าศพ) ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม และ  พนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไม่รวมเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนใน  
ลักษณะเด่ียวกัน พ.ศ. 2535
            (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค้าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 
2526  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
            (3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 90 ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศ คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  เร่ือง หลักเกณฑ์และ เง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษ กรณี ข้าราชการ และพนักงานท้องถ่ิน ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ. 2560
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

004.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร

เพ่ือใช้ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการจราจรท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง การ
ทาสีตีเส้น สัญญาไฟจราจร สามเหล่ียมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชลอความเร็ว เป็น
ต้น
        (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พงศ. 2522

            (2) หนังสือกระมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0303.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4  ตุลาคม  
2539
            (3) หน้งสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการจราจร
        ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

บำท90,000



จ ำนวน 259,490เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินในอัตราร้อยละหน่ึง
ของ   ประมาณรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน/รายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  หรือ เงินท่ีมีผู้อุทิศ
ให้)
   (-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500
            (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 
     (3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ ว 30 
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
            (4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ 
ว 29 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง

บำท



จ ำนวนเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอน 12,000 บำท

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ได้รับหรือมี
สิทธิได้เบ้ียหวัดบ านาญท่ีได้รับเบ้ียหวัดหรือบ านาญรวมกันทุกประเภทเม่ือรวมกับ (ช.ค.บ.) 
ต่ ากว่าหน่ึงหม่ืนบาทให้ได้รับ (ช.ค.บ.) เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจ านวน
เงิน หน่ึงหม่ืนบาทหักด้วยด้วยจ านวนเบ้ียหวัดหรือบ านาญทุกประเภทรวมกับ (ช.ค.บ.) 
ท่ีรับหรือสิทธิได้รับ 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) กฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 
2562
            (2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0408.3/ว 282 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562  
            (3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/
ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
            (4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ 
ว 29 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ 40,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบ ำนำญ 20,000

บำท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้รับบ านาญ
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้รับบ านาญ 
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี

            (1) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.  2523
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่าท าศพ) ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม และ  พนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไม่รวมเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
        (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนใน 
ลักษณะเด่ียวกัน พ.ศ. 2535 

            (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค้าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 
2526   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
        ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง

บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (เงินค่าท าศพ) ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม และ  พนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต 3 เดือนของเงินเดือน ไม่รวมเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
 (-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
            (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี  บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเด่ียวกัน พ.ศ. 2535 
            (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค้าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม
อ าเภอ เมอืงปราจนีบรุ ี  จงัหวดัปราจนีบรุ ี


































































































































































































































































































































