
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,911,920 บาท

งบบุคลากร รวม 4,700,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,059,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตรา
เดือนละ 20,400.- บาท
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตรา
เดือนละ11,220.-บาท  จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ1,750.-บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
.-บาท  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)
พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารได้แก่
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750.-บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880.-บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)
พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 129,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 
ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)
พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,331,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.ได้แก่
1.ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220.-บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180.-บาท
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200.-บาท
จํานวน 14 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)
พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,641,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,877,460 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีและอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น จํานวน 6 ตําแหน่ง ได้แก่
1.ตําแหน่งปลัด อบต.
2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
3.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่ง จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตําแหน่งปลัด อบต.
2. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 631,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา 
ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1.ตําแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.ตําแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
3.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.ตําแหน่งนักการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ตําแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.ตําแหน่งนักการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 2,082,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.บางจาก ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าคณะกรรมการสอบสวน
ค่าคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3)หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)
พ.ศ.2549
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
(1)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ
การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์วีดีโอเทป
วีดีทัศน์ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(3)ค่าธรรมเนียม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
(4)ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เช่นวารสาร การจัดทําแผ่นพับ
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีวีดีทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(5)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(6)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้าค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาหรือของที่ระลึกต่างๆค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อมสนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ค่า
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนนค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7)ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต์
(Website) เป็นราคาต่อปี
(8)ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนเว็บไซต์ (Website) Domainname
เป็นราคาต่อปี
(9)ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจากที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจากที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น
ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล หรือค่าพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลเงินรางวัลและของที่ระลึกในงานหรือ
กิจกรรมหรือพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

โครงการเทิดทูนสถาบัน จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวยางกูร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76

โครงการประชาคมหมู่บ้าน1-8 และประชาคมตําบลบางจาก จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรม การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาชุมชนผู้
นํา สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.4/9585 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 78
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต
.และการมีส่วนร่วมของชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต. และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 79

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 
ประจําปี 2562

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 79

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 79

โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับประชาชน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สําหรับประชาชน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 80

โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 80

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซม
กลาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง
เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น  หม้อ กระทะ ตะหลิว กะละมัง ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด ทิชชู ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกูร
 สายไมล์ เพลา ฟิมส์กรองแสง ฯลฯ
 ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือ
ซ่อมแซมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก 
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อนํ้า ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  10:51:32 หน้า : 10/52



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น แก๊ซหุงต้ม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย นํ้ายากําจัด
แมลง ค่าสารเคมีกําจัดแมลงวัน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น วารสาร รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฟิล์ม พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป เช่น 
รองเท้าบูธ ชุดกันฝน ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ในระยะเวลาอันสั้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสเก็ต 
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซม
กลาง เช่น หน่วยประมวล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม เมนบอร์ด ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยถือปฏิบัติกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อม
แซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
สายดับเพลิง ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือซ่อมแซมกลาง
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ถังขยะ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูกสร้าง
อื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน 
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
เมื่อได้รับแจ้งชําระหนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
เมื่อได้รับแจ้งชําระหนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน 
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
เมื่อได้รับแจ้งชําระหนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)
พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
เมื่อได้รับแจ้งชําระหนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 118,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,600 บาท
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะตัวที่ 1
1.ขนาดกว้าง 67 ลึก 70 สูง 115-125 เซนติเมตร
2.โครงสร้างภายในผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 3/4 นิ้ว 
หนา 1.2 มม.ดัดขึ้นตามรูป
3.ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ดัดและแต่งขึ้นรูป
4.วัตสดุสําหรับหุ้มที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้สามารถเลือกหุ้มได้
ทั้งหนังเทียมและหนังแท้
5.เท้าแขนผลิตด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียม
6.ระบบการโย้ยของเก้าอี้เป็นระบบ off-gravity load ที่รับนํ้าหนักปรับ
รับการโยกได้อย่างอิสระพร้อมมีระบบ seafty lock ปรับระดับความหนึบ
ของก้อนโยกได้
7.การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Litt) สามารปรับระดับ
ความสูงของที่นั่งได้ 10 ซ.ม. หมุนได้ 360 องศา 
8.โครงขาเก้าอี้เป็น 5 แฉกผลิตจากเหล็กดัด-ปั้นขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย
โครเมี่ยม
9.ลูกล้อ Twin wheel caster แบบแกนเดือยเสียบ ผลิตจาก Nyloy ฉีก
ขึ้นรูปสีดําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. 
จัดซื้อจํานวน 1 ตัว ราคา 6,100 บาท (ราคาสืบจากท้องตลาด)
คุณลักษณะตัวที่ 2
1.แบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน เบาะหุ้มด้วยหนัง จํานวน 1 ตัว 
ราคา 1,500 บาท (ราคาสืบจากท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 10

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 6,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
-รายละเอียดขนาด 138.1 ซม.x75.0 ซม.
-โต๊ะทํางาน 7 ลิ้นชัก ชนิดกุญแจล๊อคพร้อมกัน 3 ลิ้นชัก 
พร้อมกุญแจ 2 ชุด
-โครงสร้างใช้แผ่นรีด
เย็น cold reduced carbon steel,specification spcc-sdolled 
-ความหนาของเหล็กที่ใช้ประกอบด้วยความหนาหลาย
ขนาด มี 0.45,0.5,0.65 มม. 
-หน้าโต๊ะปิดทับด้วย pvc หนา 1.2 มม. 
-ขอบโต๊ะปิดคิ้ววด้วยอลูมิเนียม และปิดทับด้วย pvc กันกระแทกรอบนอก
-ที่พักเท้าผลิตจากเหล็กพ่นสีดํายึดด้วยน็อต ปลายขาโต๊ะติดสกูรฉีดด้วย
พลาสติกสามารถปรับระดับได้
-การพ่นสีชิ้นงานผ่านกระบวนการล้างเคลือบผิวด้วย
ระบบ Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีผง Epoxy คุณภาพดี และอบด้วย
อุณหภูมิ
ความร้อนสูง (ราคาสืบจากท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 10
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 54,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA 
ขนาด 4,500 ANIS Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2.ใช้ LDC Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ XGA เป็นระบบความละเอียดของภาพที่ True 
4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 10

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ
คุณลักษณะ
1.ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ144 X 144 นิ้ว หรือ120 X 160 นิ้ว
หรือ122 X 162 นิ้ว หรือ12 X 12 ฟุต
2.ทุกขนาดตามข้อ 1 จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด 
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมรคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 10

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งราวจับสแตนเลสทางขึ้นคนพิการและคนชราหน้าสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจาก

จํานวน 10,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวจับสแตนเลสทางขึ้นคนพิการและคนชราหน้า
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ราวสแตนเลสสูง 0.90
 เมตร ยาว 3.90 เมตร จํานวน 2 จุด (ตามแบบ อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปี 2562

จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการจัดทําโครงการบริหารอํานวย
การศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปี 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลธงชัยตามหนังสือ อบต.ธงชัย ที่ พบ 71101/ว 447 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2561 และตามหนังสือดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2.ประกาศอําเภอเมืองเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ
การร่วม และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี
3.ประกาศกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ
งานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
4.ประกาศสํานักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่องการกําหนดสถานที่กลางในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 9

งานบริหารงานคลัง รวม 1,949,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,556,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,556,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น จํานวน 4 ตําแหน่ง ได้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
3.ตําแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
4.ตําแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ตําแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี
2.ตําแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ตําแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี
2.ตําแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 392,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.บาง
จาก ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าคณะกรรมการสอบสวน ค่าคณะ
กรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และค่าตอบ
แทนอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3)หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)
พ.ศ.2549
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
(1)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ
การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์วีดีโอเทป
วีดีทัศน์ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(3)ค่าธรรมเนียม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
(4)ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เช่นวารสาร การจัดทําแผ่นพับ
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีวีดีทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(5)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(6)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้าค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาหรือของที่ระลึกต่างๆค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อมสนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ค่า
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนนค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจากที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในการพัฒนารายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
การจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่น การจัดทําข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับการจัด
เก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2)หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม  2555
4)หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 76

โครงการให้บริการประชาชนในการชําระภาษี จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการให้บริการประชาชนในการ
ชําระภาษี
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537
 ( แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่  พ.ศ.  2508  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3
  พ.ศ.  2543) และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.  2475
( แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ.  2543 )
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 77
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น วารสาร รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฟิล์ม พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก
ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิ้ล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท
3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

งบลงทุน รวม 1,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 444,220 บาท

งบบุคลากร รวม 314,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 314,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
1.ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จําวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก่ 1.ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จําวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.บาง
จาก ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าคณะกรรมการสอบสวน ค่าคณะ
กรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และค่าตอบ
แทนอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3)หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
(1)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ
การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์วีดีโอเทป
วีดีทัศน์ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(3)ค่าธรรมเนียม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
(4)ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เช่นวารสาร การจัดทําแผ่นพับ
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีวีดีทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(5)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(6)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้าค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาหรือของที่ระลึกต่างๆค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อมสนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ค่า
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนนค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,104,186 บาท
งบดําเนินงาน รวม 929,786 บาท

ค่าใช้สอย รวม 229,140 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3 พ.ศ.2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 67

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้
เช่น ค่าสถานที่จัดงาน (ค่าบํารุง) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งาน
ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3 พ.ศ.2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66
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โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่
เพื่อสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3 พ.ศ.2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา จํานวน 139,140 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางจาก เป็นเงิน 88,200. บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บางจาก จํานวน 18 คนๆละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 30,600.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (200/ปี) จํานวน 18 คนๆละ 200
.- บาท เป็นเงิน 3,600.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน (200/ปี) จํานวน 18 คนๆละ 200
.- บาทเป็นเงิน 3,600.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน (300/ปี) จํานวน 18 คนๆละ 300
.- บาท เป็นเงิน 5,400.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (430/ปี) จํานวน 18
 คนๆละ 430.- บาทเป็นเงิน 7,740.- บาท
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560
หนังสือจังหวัดเพชรบุรีด่วนมาก ที่ พบ 0023.4/ 9585 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 65
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ค่าวัสดุ รวม 700,646 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น  หม้อ กระทะ ตะหลิว กะละมัง ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด ทิชชู ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 218,446 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทองนพคุณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท
จํานวน 96 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 183,955 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางจาก อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทจํานวน 18 คน 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 34,491 บาท
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 472,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทองนพคุณ ในอัตรามื้อละ 20 บาท
จํานวน 96 คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 384,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางจาก ในอัตรามื้อละ 20 บาท  จํานวน 18 คน 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 88,200 บาท
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 
16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1658 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2559 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65
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งบลงทุน รวม 174,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 112,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน จํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะ
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นละหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่น ฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอปุกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
 6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ้ 3) ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาติครั้งที่3/2539 (ครั งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถนุนายน 2539 เกี่ยวกบัการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสทิธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีที
ยููต่อวัตต์)ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ดังนี สวิตช1์ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2561)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 12

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 62,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก จํานวน 62,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก ติดตั้งมุ้ง
ลวด จํานวน 18 บาน ติดตั้งผนังอลูมิเนียม ขนาด 8x2.67
 เมตร จํานวน 1 ชุดหน้าต่างเหล็กดัด จํานวน 11 บาน (ตามแบบ อบต
.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 3.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 

โครงการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานโครงการตามแนว
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 8 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 3.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 3.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,008,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,736,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,736,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 974,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
2.ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
3.ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา 
ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรฯ เบา (1 อัตรา)
2.ตําแหน่งคนงาน (3 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปจํานวน 4 อัตรา ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรฯ เบา (1 อัตรา)
2.ตําแหน่งคนงาน (3 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 1,106,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.บางจาก ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าคณะกรรมการสอบสวน
ค่าคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3)หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)
พ.ศ.2549
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
(1)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ
การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์วีดีโอเทป
วีดีทัศน์ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(3)ค่าธรรมเนียม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
(4)ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เช่นวารสาร การจัดทําแผ่นพับ
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีวีดีทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(5)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(6)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้าค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาหรือของที่ระลึกต่างๆค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อมสนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ค่า
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนนค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7)ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจากที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจากที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง
เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไป เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ฯลฯ
ในระยะเวลาอันสั้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาม
หนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น แก๊ซหุงต้ม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไป เช่น ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง จอบ เสียม  ฯลฯ
ในระยะเวลาอันสั้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป เช่น รองเท้า
บูธ ชุดกันฝน ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ในระยะเวลาอันสั้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือคงสถาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสเก็ต 
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซม
กลาง เช่น หน่วยประมวล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม เมนบอร์ด ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 6,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานจํานวน 1 ตัว ราคา 6,100 บาท
คุณลักษณะ
1.ขนาดกว้าง 67 ลึก 70 สูง 115-125 เซนติเมตร
2.โครงสร้างภายในผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม
.ดัดขึ้นตามรูป
3.ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ดัดและแต่งขึ้นรูป
4.วัตสดุสําหรับหุ้มที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้สามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนัง
เทียมและหนังแท้
5.เท้าแขนผลิตด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียม
6.ระบบการโย้ยของเก้าอี้เป็นระบบ off-gravity load ที่รับนํ้าหนักปรับ
รับการโยกได้อย่างอิสระพร้อมมีระบบ seafty lock ปรับระดับความหนึบ
ของก้อนโยกได้
7.การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Litt) สามารปรับระดับ
ความสูงของที่นั่งได้ 10 ซ.ม. หมุนได้ 360 องศา 
8.โครงขาเก้าอี้เป็น 5 แฉกผลิตจากเหล็กดัด-ปั้นขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย
โครเมี่ยม
9.ลูกล้อ Twin wheel caster แบบแกนเดือยเสียบ ผลิตจาก Nyloy ฉีก
ขึ้นรูปสีดําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. 
(ราคาสืบจากท้องตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศึกษาวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะ
ที่ 2

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองเพชรบุรีในโครงการศึกษา
วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2
ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ พบ 52006/ว3088 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

งานไฟฟ้าถนน รวม 605,000 บาท
งบลงทุน รวม 605,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 605,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งระบบนํ้าประปาอัตโนมัติอาคารสํานักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์
กรบริหารส้วนตําบลบางจาก

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อ
สร้าง (ติดตั้งระบบนํ้าประปาอัตโนมัติอาคารสํานักงาน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรบริหารส่วนตําบลบางจาก ค่าติดตั้งระบบประปาอัตโนมัติ 
จํานวน 2 จุด พร้อมถังเก็บนํ้าขนาด 3,000 ลิตร จํานวน 4 ใบ
(ตามแบบ อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 3
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 จํานวน 485,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 จํานวน 11 ต้น 
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า  (ตามแบบ อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 3
 

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 333,700 บาท
งบลงทุน รวม 333,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 333,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กําจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองน้อย หมู่ 2 จํานวน 166,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองน้อย หมู่ 2 
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 2,770 เมตร วัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาณ 8,310 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 3

กําจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองเหมือง หมู่ 6 จํานวน 167,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน คลองเหมือง หมู่ 6 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3,350 เมตร วัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาณ 8,375 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด) 
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 62
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 63

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตําบล จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตําบล  ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64

โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรุนแรงในครอบครัว 
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางจาก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางจาก
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 63

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธศาสนา ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 67
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหุนนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหุนนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33
 ประจําปี พ.ศ. 2562 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติตามหนังสืออําเภอเมืองเพชรบุรีที่ พบ 0118/ว780 ลงวันที่ 7
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 84

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,146,900 บาท

งบลงทุน รวม 1,146,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,146,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญรวม เอี่ยมเทศ หมู่ที่ 6 จํานวน 77,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญ
รวม เอี่ยมเทศ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 143.50 ตร.ม.)
(แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์ แสงจันทร์ หมู่ที่ 8 จํานวน 203,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์
แสงจันทร์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.)
(แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สายัณต์ สีสังข์ หมู่ที่ 1 จํานวน 278,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านผู้ใหญ่สายัณต์ สีสังข์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม.)
(แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 1
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 จํานวน 49,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองชล
ประทาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม.)
(แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเหมือง หมู่ที่ 6 จํานวน 67,000 บาท
เพื่่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
เหมือง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม.)
(แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ดําเนินการกลบหลุมบ่อ) สายวังโพ่ หมู่ที่ 3 จํานวน 472,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ดําเนินการกลบหลุมบ่อ) สาย
วังโพ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาณงานลูกรังกลบหลุม
บ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 2,100 ลบ.ม. (แบบตาม อบต.บางจากกําหนด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มฉบับที่ 1) หน้า 2

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตาม
ระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการรักษ์นํ้า  รักษ์ป่า  รักแผ่นดิน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการรักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน  ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 445,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง พนง.ผลิตนํ้าประปา (1 อัตรา)
2.ตําแหน่งคนงาน (1 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง พนง.ผลิตนํ้าประปา(1 อัตรา)
2.ตําแหน่งคนงาน (1 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตราฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ตามหนังสือ ดังนี้
1.หนังหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนํามาใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลื้อง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งาน
แแล้วย่อมสิ้นเปลิ้องหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวล
อันสั้น หรือคงสถาพเดิม 
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมแซมกลาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูกสร้าง
อื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน เบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
แจ้งชําระหนี้
- หนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจาก อาคารสถานที่ในการควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจาก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายที่ถือ
ว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ใช้หนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,571,074 บาท

งบกลาง รวม 4,571,074 บาท
งบกลาง รวม 4,571,074 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้อง
จ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที3่)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,215,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาทและอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของเงิน
เพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อนให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 432,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการและดําเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่
ได้แสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และดําเนินการเพื่อรองรับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแลโดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
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สํารองจ่าย จํานวน 581,874 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจาก
งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยนํ้าท่วมฉับพลันนํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาป้องกันอุทกภัยนํ้าท่วมฉับพลันนํ้้าป่า
ไหลหลาก และดินถล่ม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 843 ลงวันที2่8 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที2่ พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0808.2/
ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน 40,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที1่0 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.)ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที3่)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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