
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรังงาม
อําเภอ เนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,155,880 บาท
งบบุคลากร รวม 5,186,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. จํานวน  12  เดือนๆ ละ  1,750
  บาท  
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. 2  คน  จํานวน  12
  เดือนๆ ละ  880  บาท       
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.  จํานวน  12  เดือนๆ ละ1,750  บาท
ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. 2 คน จํานวน 12  เดือนๆ ละ 880
  บาท       
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล       
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา   จํานวน  12  เดือน  ๆ ละ  11,220  บาท    
ค่าตอบแทนรองประธานสภา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ  9,180  บาท    
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา  จํานวน  12  เดือนๆ ละ  7,200  บาท  
ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  7,200  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาฯและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554      
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,788,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,008,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในสํานักปลัด จํานวน 6
 อัตรา ได้แก่  นักบริหารงานท้องถิน , นักบริหารงานทัวไป,นักจัดการงาน
ทัวไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงาน
ธุรการ  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561     
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบลในสํานักปลัด  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว(ฉบับที 2) 

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  นักบริหารท้องถินระดับกลาง   เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี    
1)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) 
2)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถินระดับกลาง นัก
บริหารงานระดับต้น  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี    
1)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง(ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,905,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 392,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 279,750 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาทีเสียไปเพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทา
ป้องกันสาธารณภัย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,003,790 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด จํานวน 81,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน อบต.  หรืออาคารทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลงวันที  19
 มีนาคม 2561
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลงวันที  19
 มีนาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  21:18:27 หน้า : 6/93



ค่าเบียประกัน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการเป็นค่าเบียประกันภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่ารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เป็นค่ารับวารสาร
ต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 122,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตาม
อัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  และเป็นไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่าย อบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย    ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์    ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 1) ลําดับ
ที 1 หน้าที 13 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 239,590 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลรังงาม ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณเพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน   

ค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะ พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.รังงาม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย    ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์    ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 7 หน้าที 112

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนําร้อน กระติดนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 279,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์    ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  8  หน้า 141 )
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จัดซือตู้โชว์ จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โชว์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  11 หน้า  26  )
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  8  หน้า 141 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล *
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิการได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-  มีช่องเชืือมต่อ HDM  หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (EEE  802.11b,g,n,ac)  
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  15  หน้า 28 
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900
 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา 
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  12  หน้า 141 )

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา(18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x◌6ุ00 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legal,Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  12  หน้า 141 
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ในการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกทีมี
ความเป็นกลางในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีมีการต่อ
การให้บริการของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตําบลรังงาม

งานบริหารงานคลัง รวม 2,466,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,568,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,568,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,092,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในกองคลังได้แก่  นักบริหารงาน
คลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้      
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  นักบริหารท้องถินระดับกลาง และเงิน
ประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถินระดับกลาง นักบริหารงานระดับ
ต้น  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 10) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,980 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง(ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,490 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 610,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,030 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 148,030 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ -จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมี
ผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตาม
อัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  และเป็นไปตามภารกิจอํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่า
ติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเเผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
    ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลง
วันที ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรืองการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๗ ลงวันที ๙ 
มกราคม ๒๕๕๕ เรืองซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 112  ลําดับที  5
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติาภาษีบํารุงท้องที พ.ศ. 2508
4)พระราชบัญญัติาภาษีป้าย พ.ศ. 2510
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  6  หน้า 112 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรหรือมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น 
-การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
-การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000 บาท
-การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี
 อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 287,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,950 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1,550 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  8  หน้า 141 )
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ตู้เก็บเอกสาร 4  ฟุต  จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตุู้เก็บเอกสาร
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  11  หน้า 141 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 *  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3 ลําดับ
ที  10  หน้า 26)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวดํา  ชนิด Network  แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3 ลําดับ
ที  12  หน้า 27 )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมสํานักงาน (กองคลัง) จํานวน 250,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน กองคลัง  ขนาดกว้าง 4.70
  เมตร  ยาว 7.00 เมตร  ขนาดพืนทีใช้สอย  32.90  ตร.ม. ตามรูป
แบบ อบต.กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3 ลําดับ
ที  2  หน้า 16 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันภัยทางนํา "ว่ายนําเป็นเล่นนําได้ ชีวิตปลอดภัย" จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยทางนํา"ว่ายนําเป็นเล่นนํา
ได้ ชีวิตปลอดภัย"
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายฯ  ค่าสถานที  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และรายจ่าย
อืน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4) ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(29) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที  106  ลําดับ
ที  7
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โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน
สาธารณภัย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายฯ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที  6 พ.ศ.2552 หมวด 2 มาตรา (4) งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(29) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 หมวด 2
ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 1
ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน  ค่ายานพาหนะ  ค่าเครือง
แบบ(อปพร.) ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  6  พ.ศ.2552  มาตรา 67 (4) งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16(29)การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
  มาตรา  20  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีมีหน้าทีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพืนทีของตนฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 ข้อ 12
ปรากฏในแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที  3
  หน้าที  15 ลําดับที 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 695,450 บาท
งบบุคลากร รวม 529,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 529,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในกองการศึกษา ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1 อัตรา เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ  นักบริหารการศึกษา  เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี    
1)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) 
2)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง(ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 132,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 49,140 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 58,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 28,600 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 33,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,050 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1,550 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  8  หน้า 141

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000  บีทียู

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19
  มีนาคม  2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับที  3  ลําดับ
ที  9  หน้า  26
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จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  8  หน้า 141 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,778,370 บาท
งบบุคลากร รวม 960,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 753,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม จํานวน  3 อัตรา เป็นไปตาม
1)  พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว
 1875 ลงวันที  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลรังงาม จํานวน  1  อัตรา เป็นไปตาม
1)  พระราชบัญญัติระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1875 ลงวัน
ที  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภุ
มิ เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 6
 สิงหาคม 2557 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1875 ลง
วันที  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว
 1875 ลงวันที  21  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,876,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,740 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 85,940 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 807,040 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ ศพด. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสือ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  11  หน้า 104 )

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครืองเสียงประชาสัมพันธ์  ค่าป้าย  ค่า
อาหาร  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  10  หน้า 104 )

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  1  หน้า 103 )
โครงการจัดการแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันประกวดทักษะทาง
วิชาการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าเงินรางวัล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  5  หน้า 103 )
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมารถ  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  2  หน้า 103 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 664,540 บาท
-  ค่าตอบแทนครูพีเลียงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม  ตัง
ไว้   240,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน(การบริหารงาน
ในรูปแบบที 3) จํานวน  9,000 x 2 x 12 เป็นเงิน  216,000 บาท  ค่า
ครองชีพชัวคราว  จํานวน  1,000 x 2 x 12 เป็นเงิน  24,000 บาท

-  ประกันสังคม  ตังไว้  12,000  บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของครูพีเลียงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม (การ
บริหารงานในรูปแบบที 3) จํานวน  500 x 2 x 12 เป็นเงิน 12,000 บาท

-  อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลรัง
งาม  274,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนานาเด็กเล็ก  จํานวน  56  คน  x  245  วัน  x  20  บาท

-  ค่าจัดการเรียนการสอน  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคน
ละ  1,700  บาท/ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลรัง
งาม  จํานวน  56  คน  x  1,700  บาทเป็นเงิน  95,200 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรังงาม เป็นเงิน  42,940  บาท จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) รายละเอียดดังนี
-ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200/ปีจํานวน  38 คน x 200 บาท เป็น
เงิน 7,600 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200/ปีจํานวน  38 คน x 200 บาท เป็น
เงิน 7,600 บาท
-ค่าเครืองแบบนักเรียนอัตราคนละ 300/ปีจํานวน  38 คน x 300
 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430/ปีจํานวน  38 คน x 430
 บาท เป็นเงิน 16,340 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสานสัมพันธ์วันอําลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์อําลาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าป้าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลรังงาม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
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ค่าวัสดุ รวม 939,950 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 915,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.รังงาม  จํานวน 1 แห่ง  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม  1
  แห่ง  และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี
1.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  176 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท เป็นเงิน 337,251  บาท
2.  โรงเรียนรังงามวิทยา 125 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็น
เงิน  239,525  บาท
3.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 38 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็น
เงิน  72,815.60  บาท
4.  โรงเรียนบ้านหนองตอ  60 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็น
เงิน  114,972 บาท
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลรังงาม  56 คน x 260
 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 107,307.20  บาท
6.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม  23 คน x 260 วัน x 7.37
 บาท เป็นเงิน  44,072.60 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที  19 มิถุนายน  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดสานสัมพันธ์ก่อนวันอําลา เพือใช้เป็นชุดสาน
สัมพันธ์วันอําลาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 1816.2/ว 3274 ลงวัน
ที  19  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม 
- ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือชันวางเอกสารเพือใช้วางผลงานของเด็ก และเก็บเอกสารต่างๆ
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  3 ลําดับ
ที  2  หน้า 25
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จัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท
จัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับเด็กปฐมวัย เพือใช้สําหรับทํากิจกรรมและรับ
ประทานอาหาร
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  3   ลําดับ
ที  1  หน้า 25

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน  2
  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  3  หน้า 25 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,878,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,878,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา จํานวน 16,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา ตามโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพนักเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับ
ที 3 หน้าที 23 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตอ จํานวน 18,400 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตอ 18,400  บาท  ตามโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับ
ที 4 หน้าที 23 
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อุดหนุนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี จํานวน 56,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 12,000  บาท  ตาม
โครงการค่ายวิชาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 2 หน้าที 128 
อุดหนุนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 12,000  บาท  ตาม
โครงการดาวรุ่งบุ่งหวาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 3 หน้าที 128 
อุดหนุนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 16,000  บาท  ตาม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตําบลรังงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 8 หน้าที 130 
อุดหนุนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 16,000  บาท  ตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 10 หน้าที 131 
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อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง จํานวน 1,596,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียน  4  โรงเรียน  ตังไว้  1,596,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนชันอนุบาล - ป.6  ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน  4  โรงเรียน  (ร.ร.บุ่งหวายฯ 176  คน  ร.ร.รังงามวิทยา  125
  คน  ร.ร.ดอนเปล้าศึกษา  38  คน  ร.ร.บ้านหนองตอ  60
  คน)  รวม  399  คน x 200 วัน x 20  บาท  เป็นเงิน  1,596,000
  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที  19 มิถุนายน  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที   1  หน้าที  128 

อุดหนุนโรงเรียนรังงามวิทยา จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนรังงามวิทยา 40,000  บาท  ตามโครงการปรับปรุงซ่อม
แซมลานกีฬาอเนกประสงค์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับ
ที 1 หน้าที 22 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนวัดรังงาม จํานวน 151,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-  ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรัง
งาม  112,700  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม  จํานวน  23  คน x 245 วัน x 20 บาท
-  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรัง
งาม  39,100  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคน
ละ  1,700 บาท  /ปี  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรังงาม  จํานวน  23
  คน x 1,700 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที  19 มิถุนายน  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 9 หน้าที 95 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 215,920 บาท
งบบุคลากร รวม 190,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 190,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในสํานักปลัด จํานวน  1
 อัตรา ได้แก่  ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
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งบดําเนินงาน รวม 25,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,840 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,840 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 596,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 266,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการเก็บขยะ จํานวน 163,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการเก็บขนขยะในพืนทีตําบลรังงาม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  21:18:28 หน้า : 57/93



ค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
ฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าป้ายฯ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557  ข้อ 
12  
ปรากฎในแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561  ถึง  พ.ศ.2564) หน้าที  99
  ลําดับที  6

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซือและอุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ค่าสํารวจข้อมูลและขึนทะเบียน
สุนัขและแมว จากการสํารวจของ อปท.ทีส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ตัวละ 6 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับ
ที  1  หน้าที   12 
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อบรมการบริหารจัดการขยะและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะและสิง
แวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายฯ  ค่าวัคซีน ค่าวัสดุและอุปกรณ์   และราย
จ่ายอืนทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557  ข้อ 
12  
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับ
ที 2 หน้าที 12 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีน  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
ปรากฎในแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561  ถึง  พ.ศ.2564) หน้าที  98
  ลําดับที  4

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 1 หน้าที 18 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 2 หน้าที 18 
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อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 3 หน้าที 19 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 4 หน้าที 19 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 5 หน้าที 19 
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อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 6  หน้าที 20 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที 7  หน้าที 20 

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  21:18:28 หน้า : 62/93



อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที   8  หน้าที 20 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมุ่บ้านตามโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 1536  ลง
วันที  19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที  5
  กรกฎาคม  2561  ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 (เพิมเติมฉบับที 3) ลําดับที  9  หน้าที 21 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 571,780 บาท
งบบุคลากร รวม 478,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 478,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลงานสวัสดิการสังคม ตําแหน่ง นัก
พัฒนาชุมชน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,910 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง(ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 92,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,870 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 47,870 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ช่วยเหลือประชาชนทีประสบสาธารณภัย จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายดังนี ถุงยังชีพ เครืองอุปโภคบริโภคทีจําเป็นในการดํารงชีพและค่า
ใช้จ่ายอืนทีกําหนดไว้ตามอํานาจหน้าทีและการช่วยเหลือประชาชนที
ประสบภัย
 เป็นไปพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  มาตรา  16 (6) การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที  91 ลําดับที  1
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ธรรมสัญจรตามรอยบุญ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการธรรมสัญจรตามรอยบุญ  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าของทีระลึก  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที  6  พ.ศ.2552  มาตรา 67(6)  ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552  มาตรา  16(6)  ส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที  3  หน้าที  11  ลําดับที  5
แบ่งปันนําใจเครือข่ายชุมชนสู่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลในภาวะไร้ที
พึง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแบ่งปันนําใจเครือข่ายชุมชน
สู่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและบุคคลในภาวะไร้ทีพึง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และร่ายจ่ายอืนทีจําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  หมาตรา  67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552  มาตรา  16(6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557
 ข้อ 12  (3) (9) (11) (12) (13) (16)  
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที  3
  หน้าที  9  ลําดับที  1  
ผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย
สมุนไพรในชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  มาตรา  16 (6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557
  ข้อ 12  (3) (9) (11) (12) (13) (16) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที  3
  หน้าที  10ลําดับที    4    
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ส่งเสริมพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการและผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมตําบลรังงาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายน  ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์
เป็นไปตามพระราชบัญญํติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที  6  พ.ศ.2552  หมวด  มาตรา  67(6
)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552  หมวด 2 มาตรา 16(6)การส่ง
เสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 หมวด  2
ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564)  หน้าที  92  ลําดับที  6

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 90,190 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,190 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,190 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 90,190 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจัตุรัส ตังไว้ 90,190 บาท เพือจ่าย
เป็น
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัด - บ้านพ่อ
สวัสดิ บ้านโกรกตาแป้น หมู่ที 2 (แผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี) หน้าที 83
 ลําดับที 3
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ภายในหมู่บ้านนายเอียม - แม่กอง
สิน บ้านโกรกตาแป้น หมู่ที 2 เป็นไปตาม
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขถึงฉบับที  6  พ.ศ.2542
2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว1455  ลงวันที  17
  พฤษภาคม  2561  เรือง  หารือการทําบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
ของการไฟฟ้าและการประปา
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  84 ลําดับ
ที 4)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 425,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จากไม้ผุสู่ไม้แก่น จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจากไม้ผุสู่ไม้แก่น  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้าย   ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น
เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552    มาตรา  16 (6) การส่งเสริม  การ
ฝึก  และการประกอบ อาชีพ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติมฉบับที  3  หน้าที    13   ลําดับที     1  

เดินรณรงค์สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเดินรณรงค์สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัย
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการและ
ป้ายรณรงค์ฯ  ค่าสถานที  ค่านําดืม,นําแข็ง  ค่าเครืองเสียง  และรายจ่าย
อืน  
  -เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  มาตรา (30)การ
รักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
  -เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  ซึงกําหนดให้การจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย  โดย
กําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทังในกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจัดเองหรือจัดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนหรือจัดรวมกับ
หน่วยงาน 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ
.2561  ถึง  พ.ศ.2564)  หน้าที  99  ลําดับที  8
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ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการและ
ป้ายรณรงค์ฯ  ค่าสถานที  ค่านําดืม,นําแข็ง  ค่าเครืองเสียง  และรายจ่าย
อืน  
 -เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  มาตรา (30)การรักษา
ความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
  -เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  ซึงกําหนดให้การจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย  โดย
กําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทังในกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจัดเองหรือจัดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนหรือจัดรวมกับ
หน่วยงาน 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ
.2561  ถึง  พ.ศ.2564)  หน้าที  99  ลําดับที  7

ฝึกอบรมการพัฒนาผู้นําสตรีระดับตําบล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้นําสตรี
ระดับตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้าย   ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6)  ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  มาตรา 16 (6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที  95  ลําดับที  11  

ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนตําบลรัังงาม

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนตําบลรังงาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้าย   ค่าอาหาร
กลางวันค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  มาตรา  16 (6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติมฉบับที  3   หน้าที   13   ลําดับที    2 
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ฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจของกลุ่มสตรี จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการอาชีพตาม
ความสนใจของกลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
-เป็นไปตาม   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552   มาตรา  67 (6) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552 มาตรา  16 (6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี    (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติมฉบับที  3  หน้าที  14  ลําดับที  3

ส่งเสริมการท่องเทียวตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีตําบลรังงาม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีตําบลรังงาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย   ค่าป้าย   ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6)  ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552  มาตรา  16 (6) การส่ง
เสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที  14   ลําดับที     4  

อบต.สัญจร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต. สัญจร ในการให้บริการ
ประชาชน รับฟังความเห็นในพัฒนาตําบล ประชาคมหมู่บ้าน หรือการจัด
กิจกรรมภายใตําบลทีกําหนดเป็นอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และรายจ่ายอืนทีจําเป็น
โดยเป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้องดังนี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมฉบับที  5 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  มาตรา16  (1)การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินของตนเอง          
- เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  ซึงกําหนดให้การจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย  โดย
กําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทังในกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอืน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ
.2561  ถึง  พ.ศ.2564)  เพิมเติมฉบับที   3  หน้าที   16   ลําดับที    3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 328,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 328,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมด้านการจัดการ
แข่งขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ้วย
รางวัล  ค่าอาหาร  ค่าป้าย  ค่าเครืองเสียงประชาสัมพันธ์  ค่าจัดเตรียม
สถานที  เป็นไปตาม
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6  พ.ศ.2542 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  3   หน้า   93

ค่าวัสดุ รวม 78,400 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 78,400 บาท
-  วัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  ตังไว้  68,400  บาท  เพือจัดซือวัสดุอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน
-  วัสดุอุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬาตําบล  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจัด
ซือวัสดุุอุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬาตําบลรังงาม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6  พ.ศ.2542 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมด้าน
ประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าอาหาร ค่าเครืองเสียงประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าเงินรางวัล  ของชําร่วย  เป็นไปตาม
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6  พ.ศ.2542 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)  หน้าที  93 ลําดับที 1)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,362,310 บาท
งบบุคลากร รวม 929,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 929,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 541,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในกองช่าง จํานวน 2
 อัตรา ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง,  นายช่างโยธา เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ  นักบริหารงานช่าง  เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี    
1)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) 
2)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 326,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง(ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 432,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 101,550 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าลงทะเบียน จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  21:18:28 หน้า : 75/93



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้  ตะปู  ท่อนํา  และอุปกรณ์ประปา  ท่อ
ต่างๆ อิฐ หิน  ทราย  ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ดังนี  
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,852,560 บาท
งบลงทุน รวม 2,852,560 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,852,560 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านบุ่งหวาย จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  บ้านบุ่งหวาย  สายภายในหมู่บ้านช่วง
บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองไผ่ล้อม ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 60 ม
.  หนา 0.15 ม. หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพืนที  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตาม
แบบ ทถ.-2-202
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  3  หน้า  8  )
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านบุฝ้าย จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3  บ้านบุฝ้าย  - บ้านดอนเปล้า  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่
น้อยกว่า  300 ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ ทถ.-2-202
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  1  หน้า  7  )

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านรังงาม จํานวน 191,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  สายภายในหมู่บ้านช่วงบ้านพ่อปัด
ชา - นานายนุกูล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  340 ตร.ม.  (ชนิดไม่มีไหล่
ทาง) พร้อม พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ ทถ.-2-
202 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  37  หน้า  60  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนเปล้า จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7  บ้านดอนเปล้า สายภายในหมู่บ้านช่วง
บ้านนายทิง - หน้าวัดภิรมจิตร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม
.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ ทถ.-2-202
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  71
  หน้า  71  )
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านหนองตอ จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  บ้านหนองตอ สายภายในหมู่บ้านช่วง
บ้านนายสมคิด - บ้านนายสมบัติ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม
.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ ทถ.-2-202 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564    ลําดับที  45
  หน้า  62  )
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านห้วยยาง จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9  บ้านห้วยยาง  สายภายในหมู่บ้านช่วง
ประปา - บ้านนายกุหลาบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม
.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบ ทถ.-2-202 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  99
  หน้า  80 
โครงการติดตังระบบสูบนําบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ้านรุ่งอรุณ จํานวน 100,000 บาท
โครงการติดตังระบบสูบนําบาดาลด้วยพลังแสงอาทิตย์ ณ อาคารเอนก
ประสงค์ บ้านรุ่งอรุณ  หมู่  8
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพิมเติมฉบับ
ที  3  ลําดับที  5  หน้า  8 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 1 บ้าน
บุ่งหวาย

จํานวน 98,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  1
  บ้านบุ่งหวาย  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  750
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  562.5  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  4  หน้า  49  
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 2 บ้าน
โกรกตาแป้น

จํานวน 195,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  2
  บ้านโกรกตาแป้น  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  1,300
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  975  ลบ.ม.  โดยการลงลูกรัง
ผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลียปรับแต่ง
เรียบ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  8  หน้า 50  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 3 บ้าน
บุฝ้าย

จํานวน 99,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  3
  บ้านบุฝ้าย  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  754
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  565.5  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  19  หน้า  54  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 4 บ้าน
รังงาม

จํานวน 92,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  4
  บ้านรังงาม  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  700
  เมตร  หนา  0.15 เมตร  ปริมาตรลูกรัง  525  ลบ.ม. โดยการลงลูกรัง
ผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลียปรับแต่ง
เรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ลําดับที  31
  หน้า  58  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 5 บ้าน
หนองตอ

จํานวน 98,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  5
  บ้านหนองตอ  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  750
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  562.5  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  52
  หน้า  65  
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 8 บ้าน
รุ่งอรุณ

จํานวน 279,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  8
  บ้านรุ่งอรุณ  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  2,100
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  1,575  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 )  ลําดับที  85
 หน้า  76  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่ 9 บ้าน
ห้วยยาง

จํานวน 99,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  9
  บ้านห้วยยาง  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  754
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  565.5  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ลําดับที  96
  หน้า  79  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรทุกสาย หมู่◌ู◌่ 7 
บ้านดอนเปล้า

จํานวน 99,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรทุกสาย  หมู่  7
  บ้านดอนเปล้า  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  754
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  565.5  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  82
  หน้า  75  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพือการเกษตรสายบ้านหนองแดง
พัฒนา หมู่ 6

จํานวน 266,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตรบ้านหนองแดง
พัฒนา  หมู่  6  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทางรวม  2,000
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรัง  1,500  ลบ.ม.  โดยการลง
ลูกรังผิวจราจรเฉพาะทางท่ีชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ปกติ  พร้อมเกลีย
ปรับแต่งเรียบ  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิมเติมฉบับ
ที  3  ลําดับที  4  หน้า  8
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตร ภายในตําบลรังงาม จํานวน 198,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพือการเกษตร ภายในตําบลรัง
งาม โดยการปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกลียปรับใบมีด  ขนาด 140-160
 แรงม้า  จํานวน  120  ชัวโมง  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  103
  หน้า  82  )
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 118,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการปรับราคาได้ (ค่า K) และการคํานวณ
เงินเพิมหรือลดเงินค่างาน  หลังจากทีผู้รับจ้างส่งมอบงานตามเงือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
เป็นไปตาม  มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที  22  สิงหาคม  2532
เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร0203/ว109 ลง
วันที  24  สิงหาคม  2532
เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ด่วนทีสุด  ที นร 0407/ว 85 ลงวัน
◌ี◌่  13 กรกฎาคม  2541
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด  ที กค (กวจ) 0405.2/ว
 110  ลงวันที  5  มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 2147
  ลงวันที  11 กรกฎาคม 2561

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบค่าควบคุมงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้แก่เอก
ขน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2  /ว
 1752  ลงวันที  6 สิงหาคม  2556  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552  มาตรา  67
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 403,390 บาท
งบบุคลากร รวม 293,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลงานส่งเสริมการ
เกษตร ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียว
กับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน(ฉบับที 5)
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
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งบดําเนินงาน รวม 109,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,490 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 34,490 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซือ - จัดจ้าง  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลงวันที  19
  กันยายน  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต  โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที  3  ลําดับ
ที  1  หน้าที  6
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  ซึงกําหนดให้การจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย  โดย
กําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทังในกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจัดเองหรือจัดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนหรือจัดรวมกับ
หน่วยงาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที  3 ลําดับ
ที  2  หน้าที  6
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อม อบต.รังงาม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อม อบ
ต. รังงาม โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าป้าย ต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  ซึงกําหนดให้การจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย  โดย
กําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทังในกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินจัดเองหรือจัดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนหรือจัดรวมกับ
หน่วยงาน 
4) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3 หน้าที 108
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,193,100 บาท
งบกลาง รวม 8,193,100 บาท
งบกลาง รวม 8,193,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 104,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนของ
นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที อบต.จะต้องจ่าย เและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,606,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทีขึน
ทะเบียนแล้ว และ อบต. ได้ประกาศให้ได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564)  หน้าที  90  ลําดับที  1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,891,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้พิการทีขึนทะเบียนแล้ว  และ อบต. ได้
ประกาศให้ได้รับเบียยังชีพผู้พิการ
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561 -
 2564)  หน้าที  90  ลําดับที  2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วและแสดงตัวขอรับเงินช่วยเหลือ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
 ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564)  หน้าที  90  ลําดับที  3
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สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน  เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560   เรือง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลรังงาม เงินสมทบ
งบประมาณโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลรังงามถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 90 ลงวัน
ที 25 ธันวาคม 2560  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้า
ราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงาน
งานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยใน
ปี  2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
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