
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



พืน้ที่ 24.07 ตารางกโิลเมตร

ประชากร 10,402 คน
ชาย 4,929 คน

หญงิ 5,473 คน

ขอ้มลู ณ วนัที ่26 กรกฎาคม 2562

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้

เขต/อ าเภอ เมอืงลพบรุ ี   จงัหวดัลพบรุ ี

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

69/9  ม.8  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล โพธิเ์กา้ตน้

  เขต/อ าเภอ เมอืงลพบรุ ี จงัหวดัลพบรุ ี 15000



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้

อ าเภอเมอืงลพบรุ ี จงัหวดัลพบรุ ี

สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ
เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้

อ าเภอเมอืงลพบรุ ี จงัหวดัลพบรุ ี

สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



จ านวน 1,145,532.68

จ านวน 767,101.10

จ านวน 276,410.71

จ านวน 741,265.00

จ านวน 46,678.00

จ านวน 0.00

จ านวน 21,057,031.75

จ านวน 24,551,265.00

จ านวน 13,904,028.00

จ านวน 10,721,373.00

จ านวน 6,369,798.04

จ านวน 5,959,248.00

จ านวน 0.00

จ านวน 1,684,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้

              บัดนี้ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จะไดเ้สนอรา่งขอ้บัญญัต ิงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้อกีครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผูบ้รหิารองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้จงึขอชีแ้จงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอ่ไปนี้

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที ่26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดังนี้

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 30,351,086.20 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 9,898,323.39 บาท

1.1.3 เงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 9,372,902.79 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หนี้ผกูพันและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน จ านวน 12 โครงการ รวม 18,967.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจรงิ จ านวน 48,585,284.24 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถปุระสงค ์จ านวน 4,270,700.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 38,638,447.04 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง บาท

งบบคุลากร บาท

งบด าเนนิงาน บาท

งบลงทนุ บาท

งบรายจา่ยอืน่ บาท

งบเงนิอดุหนุน บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถปุระสงค ์จ านวน 4,270,700.00 บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท



รายรบัจรงิ ปี  

2561

1,137,810.86

1,083,170.30

243,721.00

853,100.00

77,601.00

3,395,403.16

26,450,880.53

26,450,880.53

25,924,182.00

25,924,182.00

55,770,465.69

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้
อ าเภอเมอืงลพบรุ ี จังหวดัลพบรุี

ประมาณการ ปี 

2562

ประมาณการ ปี 

2563

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,190,000.00 1,160,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 890,000.00 919,500.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 255,000.00 325,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ 950,000.00 950,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 65,000.00 65,000.00

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 3,350,000.00 3,419,500.00

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร
หมวดภาษีจัดสรร 24,120,000.00 27,020,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 24,120,000.00 27,020,000.00

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร

รวม 56,000,000.00 62,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 28,530,000.00 31,560,500.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร 28,530,000.00 31,560,500.00



รายจา่ยจรงิปี 

2561

ประมาณการ ปี

 2562

ประมาณการ ปี

 2563

งบกลาง 15,556,573.00 16,939,191.00 18,647,624.00

งบบคุลากร 12,080,493.00 15,007,116.00 15,373,110.00

งบด าเนนิงาน 8,738,707.20 11,191,693.00 11,790,966.00

งบลงทนุ 8,530,240.80 10,653,000.00 14,011,300.00

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงนิอดุหนุน 2,096,000.00 2,184,000.00 2,152,000.00

47,002,014.00 56,000,000.00 62,000,000.00

47,002,014.00 56,000,000.00 62,000,000.00

รวมจา่ยจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ



หน้าที ่1  
 

 
 

      
   

                          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

           องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

           อ าเภอเมืองลพบุรี   จงัหวดัลพบุรี 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 62,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวด
เงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,011,935 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 8,088,060 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,781,720 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 21,120 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน         
รวมเป็นเงนิ  253,440 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 11,610 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน         
รวมเป็นเงนิ 278,640 บาท   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ สภา อบต. 
พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน          
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิาร       
สว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน     
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.     
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน          
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน             
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.     
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557                   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 
 

      

  



หน้าที ่2  
 

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 90,720 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง ประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.     
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,067,720 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ต าแหน่ง ประธานสภาฯ จ านวน 1 อตัรา      
อตัราเดอืนละ 11,610 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน                                                
รวมเป็นเงนิ 139,320 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ต าแหน่งรองประธานสภาฯ 
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 9,500 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน          
รวมเป็นเงนิ 114,000 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ต าแหน่งสมาชกิสภาฯ จ านวน 19 อตัรา      
อตัราเดอืนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน                                  
รวมเป็นเงนิ 1,723,680 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อตัรา   
อตัราเดอืนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน รวมเป็นเงนิ 90,720 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.     
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,306,340 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 4,135,260 บาท 

  

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ าปี จ านวน 7 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน                                       
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล                    จ านวน 1 อตัรา 
(2) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 1 อตัรา 
(3) นิตกิร                                                     จ านวน 1 อตัรา 
(4) นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน                     จ านวน 1 อตัรา 
(5) นกัทรพัยากรบคุคล                                   จ านวน 1 อตัรา  
(6) เจา้พนกังานธุรการ                                   จ านวน 1 อตัรา 
(7) เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์                        จ านวน 1 อตัรา 

(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ าปี จ านวน 7 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน                                       
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองคลงั                                 จ านวน 1 อตัรา 
(2) นกัวชิาการเงนิและบญัชี                            จ านวน 1 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี                     จ านวน 2 อตัรา 
(4) เจา้พนกังานพสัดุ                                      จ านวน 1 อตัรา 
(5) เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้                         จ านวน 1 อตัรา 
(6) เจา้พนกังานธุรการ                                   จ านวน 1 อตัรา  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่3  
 

        
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ต าแหน่งปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล
ระดบักลาง หรือเงนิเพิม่อืน่ ๆ จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 7,000 บาท 
ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

  

      

  (ส านกัปลดั อบต.)  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล อตัราเดอืนละ 7,000 บาท 
ระยะเวลา 12 เดอืน 
(2) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล                              
อตัราเดอืนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน  
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั                      
อตัราเดอืนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 465,900 บาท 

  

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า  เงนิปรบัปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า  
ต าแหน่งนกัการ  จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน   
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า เงนิปรบัปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า  
ต าแหน่ง เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้  จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.)  

       

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 419,040 บาท 

  

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน    
พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน   
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดอืน 
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน
จา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน     
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.)  
 
 

      

  



หน้าที ่4  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 34,140 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,796,975 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 484,975 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 348,975 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ                      
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี             
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่            
พ.ศ.2557 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.)  

      

  
   

คา่เบีย้ประชุม จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. และ
การจา่ยเบีย้ประชุมกรรมการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บั
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ                   
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการปกตชิว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2559  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป                
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัตามสทิธิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5862 วนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิีการเกีย่วกบั     
การเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล         
ตามสทิธ ิทีไ่ดร้บั เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541               
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.3/ว 4522            ลง
วนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและ   
เลา่เรียน  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 
 

      

  



หน้าที ่5  
 

   
คา่ใชส้อย รวม 1,323,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 580,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก       
คา่ก าจดั สิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่           
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)      
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี            
ตามค าพพิากษา คา่จา้งบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว7120             ลง
วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 38,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรือเล้ียงรบัรอง             
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) พธิีเปิดอาคารตา่ง ๆ  
คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนารฐัพธิีฯลฯ โดยแยกเป็น 
(1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล ใหต้ ัง้งบประมาณ         
ไดไ้มเ่กนิปีละ 1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่่วงมา 
โดยไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้เงนิจ่ายขาด  
เงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้ 
(2) คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ  
หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ  
หรือหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่ง         
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                
หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ กบัรฐัวสิาหกจิ หรือเอกชน                  
ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
*ขอ้ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสือส ั่งการ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381           ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่
รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ หรือสมาชกิสภาทอ้งถิน่
ท ัง้กรณีครบวาระในการด ารงต าแหน่ง หรือกรณีเลือกต ัง้ซอ่ม              
โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัสถานที่ คา่วสัดุ เครือ่งเขยีน          
และอปุกรณ์ คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์           
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการ  
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส าหรบัประชาสมัพนัธ์ คา่ตอบแทน
คณะกรรมการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเลือกต ัง้ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675            
ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางปฏบิตักิาร           
ต ัง้งบประมาณเพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่                
หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่6  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานและนิทรรศการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานและนิทรรศการ            
วนัทอ้งถิน่ไทย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่พานดอกไมส้กัการะ     เป็นเงนิ 1,000 บาท 
2. คา่พนัธุ์ตน้ไมส้ าหรบัปลูก เป็นเงนิ 6,000 บาท 
3. คา่อปุกรณ์ส าหรบักจิกรรมปลูกตน้ไมแ้ละกจิกรรมท าความสะอาด 
    บรเิวณรอบหนองฟ้าลงมนั หมูท่ี ่8  เป็นเงนิ 2,100 บาท 
4. คา่จา้งท าป้ายไวนิลการจดันิทรรศการ  เป็นเงนิ 1,500 บาท 
5. คา่อาหารกลางวนัพรอ้มเครือ่งดืม่ในการท ากจิกรรมปลูกตน้ไม้ 
     และกจิกรรมพฒันาสิง่แวดลอ้ม จ านวน 60 คน ๆ ละ 65 บาท  
     เป็นเงนิ 3,900 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่263 ล าดบัที ่3  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร         
และนอกราชการอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ             
คา่เชา่ทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการ
เดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ         
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่    
ผูน้ าทอ้งที ่ และผูม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานขององค์การบรหิารสว่นต าบล
โพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท าโครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูาน
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  ผูน้ าทอ้งที ่และผูม้ีสว่นรว่มในการบรหิารงาน 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จ านวน 120 คน                        
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 6,000 บาท 
3.คา่อาหาร เป็นเงนิ 108,000 บาท 
4.คา่เชา่ยานพาหนะ เป็นเงนิ 90,000 บาท 
5.คา่เชา่ทีพ่กั เป็นเงนิ 90,000 บาท 
6.คา่ป้ายโครงการ ของทีร่ะลกึ และวสัดอุุปกรณ์ เป็นเงนิ 3,000 บาท
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นการจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ             
(ฉบบัที ่4 พ.ศ.2561)  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่265 ล าดบัที ่5 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่7  
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้าน       
ไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก          
ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง แนวการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท .0808.2/ว1536            
ลงวนัที1่9 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย  
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะ                 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 282,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ     
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมก้วาด
แปรง ถงัขยะ ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป                 
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่8  
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ   
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมต้า่งๆ 
ทนิเนอร์ แปรงทาสี ส ีฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ     
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ   
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน            
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้              
เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ     
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ   
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน        
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้    
เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบั     
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ     
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่9  
 

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ   
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน        
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้    
เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ    
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ                  
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน        
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้   
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล เมาส์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ
เลเซอร์ หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และ
อืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ         
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 707,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ หรืออาคารสถานที ่      
ทีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พื้นฐาน/คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง                   
คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์/คา่ธนาณตั/ิคา่ดวงตราไปรษณียากร 
/คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 72,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึ
อนิเตอร์เน็ตการ์ด และคา่สือ่สารอืน่ ๆ และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่10  
 

  
งบลงทุน รวม 101,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 101,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 14,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) สามารถดดูฝุ่ นและน ้า 
2.) เป็นราคาพรอ้มอปุกรณ์ 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั จ านวน 1 ตู ้ จ านวน 7,900 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีูลิน้ชกั 
2.) คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ ธนัวาคม 2561  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูป ระบบดจิติอล จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอลแบบ SLR ทีส่ามารถถอดเปลีย่นเลนส์ได้ 
2.) เป็นกลอ้งถา่ยภาพนิ่งระบบดจิติอลความละเอยีด 40 ลา้นพกิเซล  
      หรือดกีวา่ 
3.) เป็นกลอ้งถา่ยภาพชนิดฟูลเฟรม 
4.) ใชเ้ซ็นเซอร์รบัภาพแบบ R CMOS ฟูลเฟรม 35 มม.    
      ขนาดไมน้่อยกวา่ 35.9 x 24 มม. 
      ความละเอยีดไมน้่อยกว่า 40 ลา้นพกิเซล 
5.) ขนาดภาพไมน้่อยกวา่ 7,952 x 4,472 พกิเซล 
6.) ต ัง้คา่ความไวแสง (ISO) ไดต้ ัง้แต ่100 ถงึ 32,000  
      และปรบัเพิม่ไดส้งูสดุถงึ ISO 102400 หรือมากกวา่ 
7.) ใชเ้มมโมรีก่าร์ดแบบ SD Card หรือ SDXC  
      มชีอ่งบรรจุเมมโมรีก่าร์ด 1 ชอ่ง หรือมากกวา่   
8.) สามารถบนัทกึไฟล์ภาพแบบ RAW และ JPG ได ้
9.) ปรบัความไวชตัเตอร์ไดต้ ัง้แต่ 1/8,000 ถงึ 30 วนิาที 
10.) บนัทกึภาพตอ่เน่ืองได ้
11.) มชีอ่งตอ่เชือ่มขอ้มูลจากตวักลอ้งเพือ่ถา่ยโอนภาพ 
        ลงไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
12.) มรีะบบ Bluetooth ส าหรบัการโอนถา่ยขอ้มูลแบบไรส้าย 
13.) มอีปุกรณ์บนัทกึเสยีง โดยมไีมโครโฟนในตวักลอ้ง  
        และมชีอ่งตอ่ไมโครโฟนสเตอรโิอเสรมิภายนอก  
14.) มเีลนส์ใชถ้า่ยรูปคณุภาพปานกลาง   
-ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 

      

          
 

      

  



หน้าที ่11  
 

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท 

  
    

รายจา่ยอืน่ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
และการบรกิารเรือ่ง อืน่ๆ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี แก่
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป (ส านกัปลดั อบต.) 

 

 

 

      

  
 

งานบรหิารงานคลงั รวม 745,210 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 732,010 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 374,010 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 354,010 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ                      
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบั         
การจดัซ้ือจดัจา้ง 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที ่26 กนัยายน 2560  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85  
ลงวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ.2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ย 
คา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บั
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ          
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการปกตชิว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ           
ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง             
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

 

 

 

 
 

      

  



หน้าที ่12  
 

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล            
ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร 
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   
 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราบ ารุงการศกึษา 
และเลา่เรียน   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั  
(กองคลงั) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 130,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ ) 
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล     
คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ  
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ       
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชการอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียม      
ในการใชส้นามบนิคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4)  พ.ศ.2561  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง แนวการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 
 

      

  



หน้าที ่13  
 

 

   
คา่วสัด ุ รวม 118,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้ เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่  
สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ          
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ            
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่14  
 

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล เมาส์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
แบบเลเซอร์ หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ 
และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ /คา่ธนาณตั ิ/คา่ดวงตราไปรษณียากร  
/คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  



หน้าที ่15  
 

  
งบลงทุน รวม 13,200 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 13,200 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์     
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 
    (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
2.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
3.) มคีวามเร็วในการพมิพ์ร่างสขีาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4  
     ไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที (ipm) 
4.) มคีวามเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรบักระดาษขนาด A4  
     ไมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm) 
5.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
      จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
6.) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
7.) สามารถใช้ไดก้บั A4,Letter,Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืน มนีาคม 2562  
ประกาศ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 8,900 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
2.) มคีวามเร็วในการพมิพ์ส าหรบักระดาษ A4  
     ไมน้่อยกวา่ 28 หน้าตอ่นาที (ppm) 
3.) สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 
4.) มหีน่วยความทรงจ า (Memory) ขนาดไมน้่อย 128 MB 
5.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่  
     จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
6.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 
     แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
     หรือสามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย  
     Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
7.) มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
8.) สามารถใช้ไดก้บั A4,Letter,Legal และ Custom  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2562  
ประกาศ ณ วนัที1่5 มนีาคม 2562  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั (กองคลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่16  
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 788,168 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 613,440 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 613,440 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 603,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
 ต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 10,440 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร) จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดอืนละ 870 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน  
ต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 95,728 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 75,728 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 75,728 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชการอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการ
เดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่17  
 

  
งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 59,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง จ านวน 2 เครือ่ง           
(ราคาเครือ่งละ 9,500 บาท) 

จ านวน 19,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย 
2.) เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3.) ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี 
4.) พรอ้มใบมีด 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

ครุภณัฑ์อืน่       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเลือ่ยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) ปรมิาตรกระบอกสบู 45.4 ซีซี 
2.) ประสทิธภิาพเครือ่งยนต์ 3.1 แรงมา้  
3.) เครือ่งยนต์ เบนซนิ 2 จงัหวะ  
4.) แผน่บงัคบัโซ่ ยาว 20 นิ้ว 
5.) น ้าหนกั 4.8 กโิลกรมั (เฉพาะเครือ่ง) 
6.) ระบบสตาร์ท เชือกดงึสตาร์ท 
-ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ1 
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่)   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

  
    

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกล าพาน     
ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศนูย์ปฏบิตักิาร 
รว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
(สถานทีก่ลาง) อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ (ส านกังานสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงลพบรีุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ชว่ยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนงัสือ อบต.โคกล าพาน ที ่ลบ 76501/236 ลง
วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง สง่โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการศนูย์ปฏบิตักิารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(สถานทีก่ลาง) อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ (ส านกังานสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงลพบรีุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่294 ล าดบัที ่2 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่18  
 

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 1,287,876 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนส าหรบั
พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดอืนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0808.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกัจ้างท ั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 1,000 บาท  
ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,047,876 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 27,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 27,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2557  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 835,876 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 719,876 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก       
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่             
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ        
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีาม         
ค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฎบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120           ลง
วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

 
 

      

  



หน้าที ่19  
 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตตุามทอ้งถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิาร
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตตุามทอ้งถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2. คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์การเคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภยั  
    คาดเข็มขดันิรภยั เมาไมข่บั และจุดเสีย่งอนัตรายทางโคง้ทางแยก 
    พรอ้มโครงไม ้จ านวน 10 ป้าย ป้ายละ 750 บาท เป็นเงนิ 7,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่206 ล าดบัที ่3 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตตุามทอ้งถนน
ช่วงเทศบาลปีใหม ่

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิาร
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตตุามทอ้งถนนชว่งเทศกาลปีใหม่  
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1. คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2. คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์การเคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภยั  
    คาดเข็มขดันิรภยั เมาไมข่บั และจุดเสีย่งอนัตรายทางโคง้ทางแยก  
    พรอ้มโครงไม ้จ านวน  10 ป้าย ป้ายละ 750 บาท เป็นเงนิ 7,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่205 ล าดบัที ่2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตัิงานดา้น         
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน 
เพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ของ อบต.โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4. คา่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่208 ล าดบัที ่7  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่20  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็ก เยาวชน และ  
ประชาชนในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู ้
แกเ่ด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกนั  
และบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งตน้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
   เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
   เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.คา่วสัดอุปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่208 ล าดบัที ่8    
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั -
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ 
และคา่สาธารณูปโภค  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 185,000 บาท 

  
   

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ คา่สายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน  
เครือ่งวทิยุสือ่สาร และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่21  
 

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
 ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ๆ  
 ทีเ่กีย่วกบัวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่22  
 

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุ 
การใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้ เชน่ จดัซ้ือเครือ่งวดัปรมิาณน ้าฝน และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
อปุกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช ใบมดี เชือก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งแตง่กาย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ รองเทา้ เครือ่งแบบ ถุงเทา้ หมวก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดุ 
เครือ่งแตง่กายของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
วสัดดุบัเพลงิ อปุกรณ์ในการดบัเพลงิ เครือ่งดบัเพลงิ ถงัเคมดีบัเพลงิ  
แผงก ัน้ และอืน่ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่23  
 

แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,321,560 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 913,920 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 913,920 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 704,760 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ าปี จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน  
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 1 อตัรา 
(2) นกัวชิาการศกึษา จ านวน 1อตัรา  
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท  
ระยะเวลา 12 เดอืน  
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 167,160 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
 พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์  
 จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (กองการศกึษาฯ) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 407,640 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 113,640 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 110,640 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี 
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บั
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัิ
หน้าทีน่อกเวลาราชการปกตชิว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (กองการศกึษาฯ) 
 
 

      

  



หน้าที ่24  
 

   
คา่ใชส้อย รวม 243,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 213,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ  
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ย ในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ    
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียม 
ในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ.2561 แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฎบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั -
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 1536   
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค   
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

 

 

 

 

 
 

      

  



หน้าที ่25  
 

   
คา่วสัด ุ รวม 51,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ กระดาษ 
ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ สมดุบญัชี สมดุประวตัิ
ขา้ราชการ ฯลฯ  -เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 1,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
หวัพมิพ์หรือ แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่26  
 

 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 4,798,627 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,023,120 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,023,120 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 620,280 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี ส าหรบัต าแหน่ง 
 ขา้ราชการครู สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
 จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

เงนิวทิยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ส าหรบัขา้ราชการครู 
 สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
 จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 310,680 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
 พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก 
 จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 8,160 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
 ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,931,507 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 210,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 205,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 

      

  



หน้าที ่27  
 

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบั ขา้ราชการครู  
 สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั  
 การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.3/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุง 
การศกึษาและเลา่เรียน   
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ)  

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 690,670 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
 คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
 (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง  
 วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ)  
 คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ย ในการด าเนินคด ี
 ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ  
 *กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้อืปฎบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมา
บรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



หน้าที ่28  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมและโครงการตา่ง ๆ  
ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมและโครงการตา่งๆ  
 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โดยมรีายละเอยีดโครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการสมัพนัธ์ชุมชน ประกอบดว้ย 
 1.1 กจิกรรมอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกผู่ป้กครองนกัเรียน 
       กอ่นเปิดภาคเรียน (ปฐมนิเทศนกัเรียน) เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
      1.1.1 คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 3,500 บาท 
      1.1.2 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
1.2 กจิกรรมอบรมสรา้งความรู  ความมเีขา้ใจการประเมนิผลพฒันาการ 
      ของนกัเรียน (ประชุมผูป้กครองนกัเรียน) เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
      1.2.1 คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 3,500 บาท 
      1.2.2 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2. โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีความเป็นไทย ประกอบดว้ย 
 2.1 กจิกรรมการจดังานวนัแมแ่หง่ชาต ิเป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
      2.1.1 คา่ของรางวลัในการประกวดกจิกรรมตา่งๆ  
      เป็นเงนิ 1,200 บาท 
      2.1.2 คา่ตกแตง่สถานที ่เป็นเงนิ 1,800 บาท 
      2.1.3 คา่วสัดอุปุกรณ์ในการจดันิทรรศการ เป็นเงนิ 1,000 บาท 
 2.2 กจิกรรมการจดังานวนัพอ่แหง่ชาต ิเป็นเงนิ 3,000 บาท ดงัน้ี 
      2.2.1 คา่ของรางวลัในการประกวดกจิกรรมตา่งๆ เป็นเงนิ 900 บาท 
      2.2.2 คา่ตกแตง่สถานที ่เป็นเงนิ 1,500 บาท 
      2.2.3 คา่วสัดใุนการจดันิทรรศการ เป็นเงนิ 600 บาท 
3. โครงการจดัแหลง่เรียนรูภ้ายใน ภายนอก ประกอบดว้ย 
 3.1 กจิกรรมฝึกศกึษาเรียนรูช้ีวติสตัว์นอกหอ้งเรียน  
      เป็นเงนิ 2,000 บาท ดงัน้ี 
      3.1.1 คา่วทิยากร เป็นเงนิ 600 บาท 
      3.1.2 คา่เขา้ชม เป็นเงนิ 900 บาท 
      3.1.3 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
 3.2 กจิกรรมอบรมหนูน้อยรกัษ์โลกใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  
      เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
      3.2.1 คา่วทิยากร เป็นเงนิ 600 บาท 
      3.2.2 คา่อาหารวา่ง เป็นเงนิ 1,050 บาท 
      3.2.3 คา่วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรม เป็นเงนิ 1,850 บาท 
      3.2.4 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
4. โครงการสง่เสรมิผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
 4.1 กจิกรรมอบรมฝึกการเรียนรูผ้า่นประสาทสมัผสัท ัง้หา้  
เป็นเงนิ 4,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 

      

  

      

  สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่กีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรม ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่237 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
  

      

  



หน้าที ่29  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชการอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการ
เดนิทางไปราชการของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัพฒันาวชิาชีพครู สงักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่240 ล าดบัที ่8 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา   
(กองการศกึษาฯ) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน 
ในระหวา่งปิดภาคเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัอบรมใหค้วามรู้
แกเ่ด็กและเยาวชนในระหวา่งปิดภาคเรียน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4. คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่236 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่30  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 479,670 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กปฐมวยั 
 ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
 จ านวน 66 คน  อตัรามือ้ละ 20 บาท จ านวน 245 วนั  (อายุ 2-5 ปี)  
 เป็นเงนิ 323,400 บาท    
 ฐานขอ้มลูนกัเรียน ณ วนัที ่10 ม.ิย.62  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษา
ส าหรบัเด็กปฐมวยัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
(อายุ 3-5 ปี) เป็นเงนิ 44,070 บาท ดงัน้ี 
1.คา่หนงัสือเรียน                อตัราคนละ 200/ปี 
2.คา่อปุกรณ์การเรียน          อตัราคนละ 200/ปี 
3.คา่เครือ่งแบบนกัเรียน       อตัราคนละ 300/ปี 
4.คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน   อตัราคนละ 430/ปี 
ฐานขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 ม.ิย.62  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอน  
ของเด็กปฐมวยัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (คา่จดัการเรียน การสอน / รายหวั)  
จ านวน 66คน อตัราละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงนิ 112,200 บาท 
ฐานขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 ม.ิย.62  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ.2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่1 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนอกหอ้งเรียน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัอบรมทกัษะ
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนอกหอ้งเรียน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4. คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท   
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่239 ล าดบัที ่6 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่31  
 

 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมเพิม่ทกัษะวชิาการและศกึษาแหล่งเรียนรู ้
ของเด็กนกัเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมเพิม่ทกัษะ 
ทางวชิาการและศกึษาแหล่งเรียนรูข้องเด็กนกัเรียน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4. คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่239 ล าดบัที ่7 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้าน 
ไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง แนวการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 1,024,837 บาท 

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/  
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่32  
 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,009,837 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคา่อาหารเสรมิ (นม) เด็กปฐมวยั  
ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้   
จ านวน 66 คน (อายุ 2-5 ปี) ระยะเวลา 260 วนั อตัราละๆ 7.37 บาท  
เป็นเงนิ 126,469 บาท  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคา่อาหารเสรมิ (นม) เด็กประถมศกึษา
ส าหรบัโรงเรียนในสงักดั สพฐ  
จ านวน 461 คน ระยะเวลา 260 วนั อตัราละ ๆ 7.37 บาท  
เป็นเงนิ 883,368 บาท  จ านวน 4 โรงเรียน ดงัน้ี 
(1) โรงเรียนวดัส าราญ   
(2) โรงเรียนวดัโพธิเ์กา้ตน้  
(3) โรงเรียนวดัโคกหมอ้  
(4) โรงเรียนวดับอ่เงนิ   
ฐานขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 ม.ิย.62  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2 /ว3886 
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ อปท. 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่3 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
(กองการศกึษาฯ) 

      

  



หน้าที ่33  
 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท 

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านกังาน/ในทีส่าธารณะทีเ่ป็นกจิการ
อืน่ ๆ ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,844,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,844,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,844,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคา่อาหารกลางวนัเด็กประถมศกึษา 
ส าหรบัโรงเรียนในสงักดั สพฐ.ในสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
โพธิเ์กา้ตน้ 
จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 461 คน อตัรามือ้ละ 20 บาท 
จ านวน 200 วนั ดงัน้ี 
(1) โรงเรียนวดัส าราญ  
(2) โรงเรียนวดัโพธิเ์กา้ตน้  
(3) โรงเรียนวดัโคกหมอ้  
(4) โรงเรียนวดับอ่เงนิ  
ฐานขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 ม.ิย.62 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ.2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง 
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(กองการศกึษาฯ) 
 

      

  
 

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 5,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 5,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ 
และตามอธัยาศยั 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดักจิกรรม 
สง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 30 คน  
     เป็นเงนิ 1,500  บาท  
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่237 ล าดบัที ่3 
แผนงานการศกึษา งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั (กองการศกึษาฯ) 
 

      

  



หน้าที ่34  
 

แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 2,767,140 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,100,280 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,100,280 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,058,280 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
 จ านวน 3  อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล 
 ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  จ านวน 1 อตัรา  
(2) เจา้พนกังานสาธารณสขุ                             จ านวน 1 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานธุรการ                                    จ านวน 1 อตัรา 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ 
 และสิง่แวดลอ้ม จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท  
 ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 538,860 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 293,860 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 166,860 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่                   
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้
จ านวน 2 อตัรา ๆ ละ 6,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน      
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่สยีไป  
เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลผูส้งูอายุทีม่ีภาวะพงึพงิ 
ไดแ้ก ่อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่แหง่พื้นทีห่รือพื้นทีใ่กลเ้คยีงทีไ่ดร้บัค าส ั่งจาก 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่แหง่นัน้  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0819.2/
ว 3811 ลงวนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิจา่ย พ.ศ.2561 
แผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 

      

  



หน้าที ่35  
 

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บั
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัิ
หน้าทีน่อกราชการปกตชิว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธไิดร้บัตามสทิธิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 5862  
ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559  เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการเกีย่วกบัการเบกิ
จา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล 
 ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.2/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษา 
และเลา่เรียน  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 188,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
 คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
 (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง 
 วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ ตา่ง ๆ )  
 คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี
 ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่36  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน  
วรขตัตยิราชนารี 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยคา่ใช้จา่ยส าหรบัโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั  
จากโรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.คา่จดัซ้ือวคัซีน วสัดุ อปุกรณ์ และเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ ในการรณรงค์ 
   ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ และคมุก าเนิด เป็นเงนิ 66,600 บาท 
2.คา่ตอบแทนส าหรบัส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีน 
   จ านวนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก 
   โรคพษิสนุขับา้ เป็นเงนิ 13,200 บาท 
3. คา่วสัดแุละเวชภณัฑ์ส าหรบัท าหมนัสนุขัและแมว เป็นเงนิ 19,200 บาท 
4. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 1,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดทุ้กรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท. 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่229 ล าดบัที ่8 
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชการอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ  
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4 )พ.ศ.2561   
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่37  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ควบคมุ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.คา่ตอบแทนวทิยากร 6 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 26 คน 
   เป็นเงนิ 1,300 บาท 
3.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 26 คน  
   เป็นเงนิ 1,820 บาท 
4.คา่จา้งเหมาพน่หมอกควนั คร ัง้ละ 300 บาท จ านวน 6 คร ัง้  
   เป็นเงนิ 1,800 บาท 
5.คา่น ้ามนัเชื้อเพลงิ และน ้ามนัดเีซล ส าหรบัพน่หมอกควนั  
   เป็นเงนิ 980 บาท 
6.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดทุ้กรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่224 ล าดบัที ่2 
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ)  

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 37,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่  
สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 

      

  



หน้าที ่38  
 

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือ แผงปิดประกาศ กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ /คา่ธนาณตั/ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร 
 /คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ 
 แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
 (กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
  

งบลงทุน รวม 868,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 868,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

  
    

เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั จ านวน 1 คนั  จ านวน 868,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากวา่ 2,400 ซีซี  
     หรือก าลงัเครือ่งยนต์สูงสดุไมต่ ่ากวา่ 11 กโิลวตัต์ ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
2.) แบบดบัเบิล้แค็บ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่300 ล าดบัที ่10 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561 
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  



หน้าที ่39  
 

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 260,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  
    

เงนิอดุหนุนเอกชน จ านวน 260,000 บาท 

  

      

  -เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคณะกรรมการหมูบ่า้นเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย 
ส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
 ประจ าปี 2563  
-เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุขในกจิกรรมตา่งๆ  
 ใหม้คีวามเหมาะกบัปญัหาและบรบิทของพื้นที ่
 จ านวน 13 หมูบ่า้น ๆ ละ 20,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ.2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท. 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่289 ล าดบัที ่3  
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่40  
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

  
 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 170,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ 
และผูด้แูลผูสู้งอายุ 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ 
ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ และผูด้แูลผูส้งูอายุ  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 3,000 บาท 
3.คา่อาหารกลางวนั เป็นเงนิ 42,900 บาท 
4.คา่เชา่ทีพ่กั เป็นเงนิ 39,000 บาท 
5.คา่เชา่ยานพาหนะ เป็นเงนิ 31,600 บาท 
6.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่222 ล าดบัที ่1 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการสง่เสรมิผูสู้งวยัใสใ่จสขุภาพ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิผูส้งูวยั 
ใสใ่จสขุภาพ โดยมรีายละเอียด  ดงัน้ี 
1.คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
   เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
   เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่220 ล าดบัที ่1 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  



หน้าที ่41  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมพฒันาความรูบ้ทบาทสตรีต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมพฒันา 
ความรูบ้ทบาทสตรีต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่221 ล าดบัที ่5 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารด าเนินชีวติและสง่เสรมิอาชีพ 
ของผูพ้กิาร และผูด้แูลผูพ้กิาร 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู้ 
การด าเนินชีวติและสง่เสรมิอาชีพของผูพ้กิารและผูด้แูลผูพ้กิาร  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4. คา่เอกสารและวสัดอุุปกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่221 ล าดบัที ่4 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-
รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 

      

  



หน้าที ่42  
 

   
คา่วสัด ุ รวม 60,000 บาท 

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้านไม่
ยาวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่43  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,789,550 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,853,850 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,853,850 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,411,740 บาท 

  

      

  (กองชา่ง) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
จ านวน 4 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล 
ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองชา่ง  จ านวน 1 อตัรา  
(2) นายชา่งโยธา            จ านวน 2 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานธุรการ    จ านวน 1 อตัรา 
(งานกจิการประปา) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
ต าแหน่ง เจา้พนกังานการประปา จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 330 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว จ านวน 1 อตัรา  
 ต าแหน่ง นายชา่งโยธา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง  
 จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 223,620 บาท 

  

      

  (งานกจิการประปา) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า เงนิปรบัปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า 
 ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่44  
 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 176,160 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน
จา้งตามภารกจิ ต าแหน่งผูช้ว่ยนายชา่งโยธา จ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดอืน   -เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (กองชา่ง) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 435,700 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 132,700 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 122,700 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกราชการใหก้บั 
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการ ปกตชิว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล 
ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท0809.3/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษา 
และเลา่เรียน แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดั สิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ) คา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  
คา่จา้งบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมา
บรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่45  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชการอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียงทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ  
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4 ) พ.ศ.2561 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง แนวการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 183,000 บาท 

  
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่  
สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่46  
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมต้า่งๆ 
ทนิเนอร์ แปรงทาสี ปนูขาว ส ีฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 65,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัวสัดุ
เชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่47  
 

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์  ตลบัผงส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (กองชา่ง) 

      

  
  

งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 500,000 บาท 

  
   

อาคารตา่ง ๆ       

  

    
โครงการตอ่เตมิอาคารส านกังาน ชว่งหอ้งส านกัปลดัและหอ้งกจิการสภา 
จ านวน 2 หอ้ง 

จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการตอ่เตมิอาคาร
ส านกังานชว่งหอ้งส านกัปลดั และหอ้งกจิการสภา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 9 เมตร 
 คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 36 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายละเอยีด 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่272 ล าดบัที ่9 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่48  
 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,595,640 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 183,480 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 183,480 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 183,480 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
 ต าแหน่ง นายชา่งไฟฟ้า จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 476,160 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 23,160 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 23,160 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2557 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 323,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ) คา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ  
พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่49  
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา และปรบัปรุงทีด่นิ 
และสิง่กอ่สรา้ง อสงัหารมิทรพัย์ภายในต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
 ประกอบการ พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
 คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 130,000 บาท 

  
   

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
 ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ คา่สายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน  
เครือ่งวทิยุสือ่สาร  และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
 ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
 ตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัวสัดุ
เชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่50  
 

  
งบลงทุน รวม 1,936,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,936,000 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์  
บรเิวณทางเขา้บา้นก านนัสมาน หมูท่ี ่2 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณทางเขา้บา้นก านนัสมาน  
 หมูท่ี ่2 จ านวน 10 จุด  
 ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่178 ล าดบัที ่7 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณศาลา SML และ
ทางเขา้บา้นผูใ้หญบ่า้น หมูท่ี ่12 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณศาลา SML  
 และทางเขา้บา้นผูใ้หญบ่า้น หมูท่ี ่12 จ านวน 10 จุด  
 ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)    
หน้าที ่184 ล าดบัที ่15    
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง)   

      

  

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณสายคนัคลอง 21 ขวา 
ฝั่งซา้ย หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณสายคนัคลอง 21 ขวา  
 ฝั่งซา้ย หมูท่ี ่4 จ านวน 10 จุด ตามแบบมาตรฐาน 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่179 ล าดบัที ่9 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณหลงัวดับอ่เงนิเจรญิสุข 
หมูท่ี ่13 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ บรเิวณหลงัวดับอ่เงนิเจรญิสุข  
 หมูท่ี ่13 จ านวน 10 จุด ตามแบบมาตรฐาน 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่185 ล าดบัที ่16 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่51  
 

 
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 1,782,700 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 785,400 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 785,400 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 713,400 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
 พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์ จ านวน 2 อตัรา  
 ระยะเวลา12 เดอืน 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน
จา้งท ั่วไป ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
 ต าแหน่ง พนกังานขบัรถ จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้ง
ท ั่วไป ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 978,300 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 62,300 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 62,300 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล (กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 640,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 550,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 

      

  



หน้าที ่52  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการบรหิารจดัการขยะ
และสิง่แวดล้อม  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 6 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 45 คน  
    เป็นเงนิ 2,250 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 45 คน  
    เป็นเงนิ 3,150 บาท 
4. คา่วสัดุอปุกรณ์ในการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดทุ้กรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่277 ล าดบัที ่3 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท . 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล (กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 276,000 บาท 

  
   

วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่53  
 

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ        
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  เชน่  
คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัวสัดุ
เชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 6,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งแตง่กาย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ รองเทา้ เครือ่งแบบ ถุงเทา้ หมวก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่54  
 

  
งบลงทุน รวม 19,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 19,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน 2 เครือ่ง            
ราคาเครือ่งละ 9,500 บาท      

จ านวน 19,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย 
2.) เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3.) ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี 
4.) พรอ้มใบมีด 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
(กองสาธารณสขุฯ) 

 

 

      

  
 

งานบ าบดัน ้าเสยี รวม 8,000 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 8,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 8,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์การเกษตร       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งฉีดน ้าแรงดนัสูง จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) ปรมิาณน ้าออก 6 ลติร/นาที 
2.) ก าลงัมอเตอร์ 1,600 วตัต์ 
3.) แรงดนัน ้า 120 บาร์ 
-ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2561  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่)  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสยี (กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่55  
 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 639,645 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 571,560 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 571,560 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 399,060 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
 ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 13,080 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.)  
ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 1,090 บาท  
ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 155,280 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
 จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 4,140 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
 ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัรา  
 ระยะเวลา 12 เดอืน 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/
ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 68,085 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 68,085 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 68,085 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 
 

      

  



หน้าที ่56  
 

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 130,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้นสญัจรพบประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินตามโครงการประชุมประชาคม 
หมูบ่า้นสญัจรพบประชาชน   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 
2.คา่อาหารกลางวนั 
3.คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่214 ล าดบัที ่10 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บักลุ่มสตรี จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ใหก้บักลุม่สตรีในต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4. คา่เอกสาร และวสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่199 ล าดบัที ่3 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่57  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กป่ระชาชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ใหแ้กป่ระชาชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้ โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2.คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
   เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4. คา่เอกสารและวสัดอุุปกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.
2565 ) หน้าที ่198 ล าดบัที ่1 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมบ าบดัฟ้ืนฟู และฝึกอบรมอาชีพผูต้ดิยาเสพตดิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการอบรมบ าบดัฟ้ืนฟู 
และฝึกอบรมอาชีพผูต้ดิยาเสพตดิ 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.
2565 ) หน้าที ่210 ล าดบัที ่1 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมประชาชนในการมีสว่นร่วมกบัการบรหิาร 
องค์การบรหิารสว่นต าบล และเสนอแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมประชาชน 
ในการมสีว่นรว่มกบัการบรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล 
และเสนอแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 
2. คา่อาหารกลางวนั  
3. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557   
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่215 ล าดบัที ่13  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่58  
 

 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรม 
และรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 500 บาท  
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )    
หน้าที ่211 ล าดบัที ่4   แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งพฒันาครอบครวั 
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสริม 
สรา้งความเข็มแข็งพฒันาครอบครวัต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
     เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
     เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่211 ล าดบัที ่6 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่59  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายเบื้องตน้  จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของประชาชน 
ในต าบลโพธิเ์กา้ตน้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4. คา่เอกสารและวสัดอุุปกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่213 ล าดบัที ่9 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (ส านกัปลดั อบต.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่60  
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 3,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 3,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 3,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการสรรหาเชดิชูบคุคลทีส่รา้งสรรค์คณุประโยชน์แกท่อ้งถิน่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการสรรหาเชดิชูบคุคล  
ทีส่รา้งสรรค์คณุประโยชน์แกท่อ้งถิน่ เป็นคา่ถว้ยรางวลัมอบใหผู้ช้นะ 
การประกวด 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่249 ล าดบัที ่15 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 

      

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 225,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 225,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 185,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิการบรหิารจดัการสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสรมิ 
การบรหิารจดัการสภาเด็ก และเยาวชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท  
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 30 คน  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่244 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่61  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดังาน 
วนัเด็กแหง่ชาต ิ  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ส าหรบัเด็กและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
    จ านวน 400 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 40,000  บาท 
2. คา่จดัซ้ือของขวญั และของรางวลัส าหรบัเด็กผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  
    เป็นเงนิ 19,000 บาท 
3. คา่จา้งเหมาบรกิารเครือ่งเสยีง เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออปุกรณ์ตกแตง่และจดัสถานที่  
    เป็นเงนิ 4,300 บาท 
5. ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,200 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่238 ล าดบัที ่5 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ (กองการศกึษาฯ) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมเด็ก เยาวชนเพือ่สรา้งทกัษะ 
ความช านาญทางดา้นกีฬา 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมเด็ก  
เยาวชนเพือ่สรา้งทกัษะความช านาญทางดา้นกีฬา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท   
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน 
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่219 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่62  
 

 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานแขง่ขนักีฬาสีภายในต าบลตา้นภยัยาเสพตดิ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดังานแขง่ขนั 
 กีฬาสภีายในต าบลตา้นภยัยาเสพตดิ  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทน (เงนิรางวลั) เพือ่มอบใหก้บัผูช้นะการแขง่ขนักีฬา 
    เป็นจ านวนเงนิ 23,000 บาท  
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกีฬา 10 คน ๆ ละ 400 บาท  
    เป็นเงนิ 4,000 บาท 
3.คา่จา้งเหมาท าอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ 300 คน ๆ ละ 100 บาท  
    เป็นเงนิ 30,000 บาท 
4. คา่ชุดกีฬา 2 สี ๆ ละ 75 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 30,000 บาท 
5. คา่จา้งเหมาพธิีเปิดการแขง่ขนั เป็นเงนิ 4,000 บาท 
6. คา่จา้งเหมาจดัเตรียมสนามการแขง่ขนั เป็นเงนิ 2,500 บาท 
7. คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั เป็นเงนิ 6,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
เป็นไปตามระเบยีบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่218 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

  
   

วสัดกุีฬา จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุีฬา รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลือง
หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ลูกฟุตบอล ตะกรอ้  
เสาตาขา่ย ชุดกีฬาและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่63  
 

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 315,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 287,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 287,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานเทศกาลวนัสงกรานต์ วนัครอบครวั 
และวนัผูส้งูอายุ 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดังานเทศกาล 
วนัสงกรานต์ วนัครอบครวั และวนัผูสู้งอายุ  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ ส าหรบัผูส้งูอายุและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  
    จ านวน 500 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท 
2. คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีงดนตรี เป็นเงนิ 5,000 บาท 
3. คา่จา้งเหมาตกแตง่สถานทีบ่รเิวณจดังาน เป็นเงนิ 4,000 บาท 
4. คา่ของรางวลัส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเกมส์ประเภทตา่งๆ  
    เป็นเงนิ 30,000 บาท 
5. คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้นการจดังานตามโครงการฯ  
    เป็นเงนิ 7,800 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,200 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่245 ล าดบัที ่6 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
12 สงิหาคม 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สงิหาคม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ถวายพระพร เป็นเงนิ 3,200 บาท  
2. คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีงพรอ้มตกแตง่สถานทีบ่รเิวณปรมัพธิี  
    และตกแตง่โตะ๊หมู ่ถวายเครือ่งราชสกัการะหน้าพระฉายาลกัษณ์ 
    พรอ้มประดบัผกูผา้ฟ้าขาว เป็นเงนิ 6,400 บาท 
3. คา่จดัซ้ือธงตราสญัลกัษณ์ ธงชาต ิพานพุม่ ธูปเทียนแพ  
    เป็นเงนิ 5,000 บาท 
4. คา่จา้งเหมาจดัท าเกียรตบิตัรพรอ้มกรอบ จ านวน 13 กรอบ  
    เป็นเงนิ 3,900 บาท 
5. คา่ลงนามถวายพระพรผา่นสือ่สิง่พมิพ์ทอ้งถิน่ เป็นเงนิ 1,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกรทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่246 ล าดบัที ่9 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 

      

  



หน้าที ่64  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัมาฆบชูา จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดักจิกรรมสปัดาห์
สง่เสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัมาฆบชูา   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่วสัดุ อปุกรณ์ในการจดัป้ายนิทรรศการ เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่่ายจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่248 ล าดบัที ่12 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัวสิาขบูชา จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดักจิกรรมสปัดาห์
สง่เสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัวสิาขบชูา   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่วสัดุ อปุกรณ์ในการจดัป้ายนิทรรศการ เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่248 ล าดบัที ่13 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา จ านวน 13,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการจดักจิกรรมสปัดาห์
สง่เสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่จดัซ้ือเทียนแผน่ 100 กโิลกรมั ๆ ละ 100 บาท  
    เป็นเงนิ 10,000 บาท 
2. คา่จดัซ้ือดอกไมเ้พือ่ประดบัตกแตง่ตน้เทียน จ านวน 9 ตน้  
    เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
    จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 1,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่247 ล าดบัที ่11 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่65  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ  “3 มถิุนายน” 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 3 มถิุนายน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  
1)  คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
     จ านวน 100 คน เป็นเงนิ 10,000 บาท 
2)  คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ถวายพระพร 3,200 บาท 
3)  คา่ลงนามถวายพระพรฝ่ายสือ่สิง่พมิพ์ เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4)  คา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ในการตกแตง่จดัสถานที ่
     บรเิวณปรมัพธิีโตะ๊หมูถ่วายเครือ่งราชสกัการะหน้าพระฉายาลกัษณ์ 
     จุดลงนามถวายพระพร เป็นเงนิ 10,000 บาท 
5)  คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมประกวดอา่นรอ้ยแกว้และการอา่น 
     ท านองเสนาะ ระดบัช ัน้ประถมศกึษาเน่ืองในวนัเฉลมิฯ  
     เป็นเงนิ 4,000 บาท 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นรอ้ยแกว้ ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นท านองเสนาะ ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นรอ้ยแกว้ ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นท านองเสนาะ ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
6) คา่กรรมการตดัสนิ จ านวน 5 คน ๆละ 260 บาท เป็นเงนิ 1,300 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่247 ล าดบัที ่10 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการสนบัสนุนจดังานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการสนบัสนุน 
งานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่จา้งเหมาคณะละครลงิ เป็นเงนิ 25,000 บาท 
2. คา่ตกแตง่ไฟฟ้าประดบั เป็นเงนิ 15,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่250 ล าดบัที ่17 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่66  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ลเิก จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิ 
อนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่การแสดงลเิก  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดทุ้กรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่243 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัตา่ง ๆ  
ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัตา่ง ๆ  
ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นเงนิ 2,000 บาท 
2. คา่จา้งเหมาตกแตง่สถานทีบ่รเิวณปรมัพธิี เป็นเงนิ 5,000 บาท 
3. คา่จา้งเหมาจดันิทรรศการพระราชประวตัแิละพระราชกรณียกจิ  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่245 ล าดบัที ่7 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

  



หน้าที ่67  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร “28 กรกฎาคม” 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 10,000 บาท 
2.) คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ถวายพระพร จ านวน 3,200 บาท 
3.) คา่ลงนามถวายพระพรผา่นสือ่สิง่พมิพ์ จ านวน 1,500 บาท 
4.) คา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ในการตกแตง่จดัสถานทีบ่รเิวณ 
     ปรมัพธิี โตะ๊หมูถ่วายเครือ่งราชสกัการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ 
     จุดลงนามถวายพระพร จ านวน 10,000 บาท 
5.) คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมประกวดคดัลายมือและการแขง่ขนั 
     เขยีนไทยใหถ้กูตอ้ง ระดบัช ัน้ประถมศกึษาเน่ืองในวนัเฉลมิ 
     พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชริาลงกรณ  
     บดนิทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม เป็นเงนิ 4,000 บาท 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดคดัลายมอื ระดบัช่วงช ัน้ที ่1 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดคดัลายมอื ระดบัช่วงช ัน้ที ่2 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการแขง่ขนัเขยีนไทยใหถู้กตอ้ง ระดบัช่วงช ัน้ที ่1 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการแขง่ขนัเขยีนไทยใหถู้กตอ้ง ระดบัช่วงช ัน้ที ่2 
6.) คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ จ านวน 5 คน คนละ 260 บาท  
      เป็นเงนิ 1,300 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ 
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่246 ล าดบัที ่8 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิการจดักจิกรรมสืบสานวฒันธรรมไทย จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสรมิ 
การจดักจิกรรมสบืสานวฒันธรรมไทย  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000  บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดุอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่244 ล าดบัที ่5 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่68  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่การแสดงโขน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์ 
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การแสดงโขนสด 
 โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน 
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.
2565) หน้าที ่243 ล าดบัที ่1    
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมหมูบ่า้นคณุธรรม และหมูบ่า้นศีล 5 จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิ 
หมูบ่า้นคณุธรรมและหมูบ่า้นศลี 5  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน 
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่250 ล าดบัที ่16 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 28,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 28,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  

    
เงนิอดุหนุนจงัหวดัลพบุรีในโครงการจดังานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

จ านวน 28,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนจงัหวดัลพบุรีในโครงการจดังานแผน่ดนิ 
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ 
 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่292 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (กองการศกึษาฯ) 
 

      

  



หน้าที ่69  
 

 
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 10,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัอบรมมคัคเุทศก์น้อย พพิธิภณัฑ์แหล่งเรียนรู ้
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่วดัโคกหมอ้ 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการจดัอบรม 
มคัคเุทศก์น้อย พพิธิภณัฑ์แหลง่เรียนรู ้และภูมปิญัญาท้องถิน่วดัโคกหมอ้ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ช ั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
     เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5. คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.
2565) หน้าที ่204 ล าดบัที ่1 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่70  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 10,506,200 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 10,506,200 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 10,506,200 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยขา้งบา้นนายมว้น  สงัข์นาค    
หมูท่ี ่3 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 187,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
 คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 297.50 ตารางเมตร  
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ตามรูปแบบมาตรฐาน 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่152 ล าดบัที ่41 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบา้นนางสมบูรณ์ วฒันจนัทร์ 
หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 283,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 450 ตารางเมตร ไหลท่างตาม
สภาพพ้ืน ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่154 ล าดบัที ่43 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นอาจารย์ณรงค์ หมูท่ี ่1 
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 429,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 196 เมตร  
 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 686 ตารางเมตร  
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ตามแบบมาตรฐาน 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่150 ล าดบัที ่38 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายคนัคลองชลประทาน 21 ขวา 
หมูท่ี ่9 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 330,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 525 ตารางเมตร  
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ตามแบบมาตรฐาน 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่159 ล าดบัที ่53 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิส์คอนกรีตบรเิวณคลองยายศรี  
หมูท่ี ่7 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 987,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 536 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 2,144 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน  
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่158 ล าดบัที ่51 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่71  
 

    
โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณดา้นหน้าศาลา SML  
หมูท่ี ่2 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  -คดิเป็นพื้นที ่21.20 ตารางเมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่152 ล าดบัที ่40  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายคลองชลประทาน 21 ฝั่งซา้ย 
หมูท่ี ่1 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 224,000 บาท 

  

      

  -ชว่งที ่1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร  
 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
-ชว่งที ่2 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร  
 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
 *ท ัง้สองชว่งคดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 360 ตารางเมตร  
 ไหลท่างตามสภาพ พื้นทีต่ามแบบมาตรฐาน 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
 หน้าที ่151 ล าดบัที ่39 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
 (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสะพาน ขา้มคลองชลประทานบรเิวณหน้าบา้น
ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี ่7 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 83,300 บาท 

  

      

  -ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 19 เมตร  
 ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่157 ล าดบัที ่50 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานขา้มคลองชลประทาน ชว่งเขตตดิตอ่  
หมูท่ี ่5,หมูท่ี ่6 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ (ตรงขา้มบา้นผูใ้หญอ่อ้ย) 

จ านวน 71,000 บาท 

  

      

  -ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 19.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
 หน้าที ่157 ล าดบัที ่49 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานพรอ้มคอสะพานขา้มคลองชลประทาน  
ช่วงโคง้กอ่นถงึวดันางหนู หมูท่ี ่6 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 143,000 บาท 

  

      

  -ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน  
 องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่156 ล าดบัที ่48 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการลงหนิคลุกเสรมิผวิจราจร ถนนสายการเกษตร สายที ่2 สายที ่3  
สายที ่5 หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,246,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 
โดยลงเฉพาะจุดทีช่ ารุดเสยีหาย คดิเป็นปรมิาตรหนิคลุก 2,310  
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่155 ล าดบัที ่46  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่72  
 

    
โครงการลงหนิคลุกเสรมิผวิจราจร ถนนสายการเกษตร หมูท่ี ่3  
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 472,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,460 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร โดยลงเฉพาะจุดทีช่ ารุดเสยีหาย  
คดิเป็นปรมิาตรหนิคลุก 876 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่153 ล าดบัที ่42 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการลงหนิคลุกเสรมิผวิจราจรถนนสายคลองตาป่ินฝั่งขวา หมูท่ี ่13  
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 415,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร โดยลงเฉพาะจุดทีช่ ารุดเสยีหาย  
คดิเป็นปรมิาตรหนิคลุก 770 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่166 ล าดบัที ่63  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณทางเขา้คลองตะเคยีน  
ถงึก าแพงวดัโพธิเ์ทพประสทิธิ ์ หมูท่ี ่9 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,078,000 บาท 

  

      

  -โดยวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง
0.60 เมตร ยาว 200 เมตร พรอ้มบอ่พกัฝาตระแกรงเหล็ก จ านวน 20 บอ่  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่173 ล าดบัที ่14  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการวางทอ่ระบายน ้าจากคลองตาปานถงึคลองตาป่ิน หมูท่ี ่10  
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,239,000 บาท 

  

      

  -โดยวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร  
พรอ้มบอ่พกัฝาตระแกรงเหล็ก จ านวน 23 บอ่  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้   
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่174 ล าดบัที ่15  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการวางทอ่ระบายน ้าตอ่จากทอ่ระบายน ้าเดมิถงึวดัโพธิเ์ทพประสทิธิ ์ 
หมูท่ี ่8 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,239,000 บาท 

  

      

  -โดยวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร  
พรอ้มบอ่พกัฝาตระแกรงเหล็ก จ านวน 23 บอ่  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้   
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่172 ล าดบัที ่11  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  
    

โครงการวางทอ่ระบายน ้าบรเิวณทางเขา้วดันางหนู หมูท่ี ่6 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จ านวน 523,000 บาท 

  

      

  -โดยวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 
 0.60 เมตร ยาว 119 เมตร พรอ้มบอ่พกัฝาตระแกรงเหล็ก  
จ านวน 11 บอ่ ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่171 ล าดบัที ่10  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่73  
 

    
โครงการเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิส์คอนกรีตสาย รพ.สต.โพธิเ์กา้ตน้ 
เชือ่มตอ่สายเดมิ  หมูท่ี ่11 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,349,000 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 4,400 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่162 ล าดบัที ่58 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 

      

  

    
โครงการเสรมิผวิลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนสายในหมูบ่า้น  
หมูท่ี ่12 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 183,900 บาท 

  

      

  -ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร คดิเป็นพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 600 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่163 ล าดบัที ่60 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน  
(กองชา่ง) 
 
 
 

      

  แผนงานการเกษตร 

  
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 47,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 47,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 37,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมและสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์วถิีย ั่งยืน จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมและสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์ 
วถิีย ั่งยืน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ช ั่วโมง ช ั่วโมงละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 60 คน  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 60 คน  
    เป็นเงนิ 4,200 บาท 
4. คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 3,700 บาท  
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท   
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565)  
หน้าที ่202 ล าดบัที ่2 
แผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร (ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่74  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารผลติปุ๋ ยชีวภาพและฮอร์โมน 
สูตรตา่งๆ  เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร 

จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารผลติปุ๋ ยชีวภาพ 
และฮอร์โมนสตูรตา่ง ๆ เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ช ั่วโมงๆละ 600 เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2. คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท   
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3. คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4. คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,900 บาท 
5. คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565)  
หน้าที ่203 ล าดบัที ่5 
แผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร (ส านกัปลดั อบต.)   

      

  

    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการสง่เสรมิอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่อบรมใหค้วามรูแ้ละจดัซ้ือพนัธุ์พืชตามโครงการอบรม 
ใหค้วามรูใ้นการสง่เสรมิอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2232 ลงวนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565)  
หน้าที ่279 ล าดบัที ่7 
แผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไมย่าวนาน 
 สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
จดัซ้ือสารเคมีปราบศตัรูพืชและสตัว์ รวมท ัง้ปราบวชัพืช ปุ๋ ย 
 และวสัดอุืน่ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภท รายจา่ย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร  
(ส านกัปลดั อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่75  
 

 
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 20,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานท าดดีว้ยหวัใจ คนืน ้าใสใหแ้มน่ ้าล าคลอง จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการจดังานท าดี 
  ดว้ยหวัใจ คนืน ้าใสใหแ้มน่ ้าล าคลอง  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท จ านวน 55 คน  
    เป็นเงนิ 5,500 บาท 
2. คา่จา้งเหมารถแบ็คโฮ 5 ช ั่วโมง ๆ ละ 800 บาท เป็นเงนิ 4,000 บาท 
3. คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ 
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565)  
หน้าที ่277 ล าดบัที ่2 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ 
(กองสาธารณสขุฯ) 

      

  
    

เพือ่จา่ยโครงการรว่มใจพฒันารกัษาสิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ 
รว่มใจพฒันา รกัษาสิง่แวดลอ้ม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 60 คนๆละ 100 บาท  
    เป็นเงนิ 6,000  บาท 
3. คา่วสัดุอปุกรณ์ อาท ิคาดเหล็ก ไมก้วาดแข็ง เขง่ขยะ  
    ถุงขยะด า ฯลฯ เป็นเงนิ 3,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดทุ้กรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ 
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565)  
หน้าที ่276 ล าดบัที ่1 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ 
(กองสาธารณสขุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่76  
 

แผนงานการพาณิชย์ 

  
 

งานกจิการประปา รวม 1,325,125 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,325,125 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 77,125 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 70,125 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 7,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล 
 ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร 
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารุง 
การศกึษาและเลา่เรียน  
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 420,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 320,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก  
คา่จ ากดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่โฆษณาและเผยแพร่  
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรศพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการแกไ้ขปญัหาปรมิาณน ้าดบิในการผลติน ้าประปา
ในหนองฟ้าลงมนัชว่งภยัแลง้ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนั วสัดุ คา่จา้งเหมาและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ในการแกป้ญัหาปรมิาณน ้าทีใ่ชผ้ลติประปา 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่189 ล าดบัที ่5 
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่77  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
หรือนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆทีจ่ าเป็นในการ
เดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบั ที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาระบบประปาใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ
 ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิขององค์การบรหิาร 
 สว่นต าบลตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 และทรพัย์สนิตา่ง ๆ  
ใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค   
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 438,000 บาท 

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ 
ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่
ยาวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดเีซล และอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัวสัดเุชื้อเพลงิ
และหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่งการปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  



หน้าที ่78  
 

   
วสัดุอืน่ จ านวน 430,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุืน่ๆรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้งาน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เกีย่วกบัระบบประปา อบต. เชน่ มเิตอร์ ทอ่น ้า สารสม้ คลอรีน  
กอ๊กน ้า และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการประปา 
-เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 390,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัระบบประปาในทีส่าธารณะหรือ
อาคาร สถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา (กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



หน้าที ่79  
 

แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 18,647,624 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 18,647,624 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 18,647,624 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 110,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละหา้ของ
คา่จา้ง พรอ้มกบัหกัคา่จา้งของพนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบในอตัรา
เดยีวกนัดว้ย  
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.  
 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 
-เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557  
แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 14,640,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสรา้งหลกัประกนั 
 ดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์ 
 เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ 
 เพือ่การยงัชีพ ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ย 
 เงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 
 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสือ กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่1 แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 3,072,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคม
ใหแ้กผู่พ้กิาร หรือทุพพลภาพ (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์
เบีย้ความพกิาร) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ 
เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสือ กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่2 แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิาร 
ทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ 
เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามหนงัสือ กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่3 แผนงานงบกลาง งบกลาง  
(ส านกัปลดั อบต.) 

      

  



หน้าที ่80  
 

   
ส ารองจา่ย จ านวน 233,229 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้ หรือการบรรเทาปญัหา 
ความเดอืดรอ้นของประชาชนตามความเหมาะสมดุลยพนิิจ 
ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ชว่ยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ.2543  
แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  -เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการจราจรทีป่ระชาชน 
ไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีเีสน้ สญัญาณไฟจราจร  
 สามเหลีย่มหยุดตรวจ ป้ายจราจร ประจกโคง้จราจร กระบองไฟจราจร 
 กรวยจราจร แผงก ัน้จราจร แผงพลาสตกิใสน่ ้า เสาลม้ลุกจราจร 
 เสือ้จราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นตน้  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892  
 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562  
 แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  -เพือ่ใหลู้กจา้งไดร้บัสทิธิค์ุม้ครองกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
 ทุพพลภาพ ตาย เน่ืองจากการท างานใหแ้กน่ายจา้ง  
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
 แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  
    

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 215,000 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 
ในระดบัทอ้งถิน่ หรือพื้นที ่พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการต ัง้งบประมาณ
ของ อปท. เพือ่สมทบกองทุน 2561 
แผนงานงบกลาง งบกลาง (กองสาธารณสุขฯ) 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 304,395 บาท 

  

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางต ัง้งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพือ่สง่เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานงบกลาง งบกลาง (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   


