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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.งบบุคลากร 9,386,080 บาท

1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,146,680 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 73,809,959 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงนิอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 20,969,336 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า
อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตตราๆ 21,120 บาท/

เดือน  

2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน 2 อัตราๆ ละ 

11,610 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงาน

ปลัด)

1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 45,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตตราๆ 11,610 บาท/

เดือน  

2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/

เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงานปลัด)
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1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตตราๆ 1,900 บาท/

เดือน  

2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/

เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงานปลัด)

1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,432,680 บาท

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
90,720 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 1 อัตตราๆ  7,560 บาท/เดือน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงานปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน

1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1 อัตราๆ ละ  

11,610  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  139,320  บาท  

2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  

1  อัตราๆ ละ  9,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน 

114,000  บาท 

3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  12  

อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน รวม 12  เดือน  เป็นเงิน  

1,088,640  บาท  

4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 

อัตราๆ 7,560 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงานปลัด)
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4,020,500 บาท

1.2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,239,400 บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน

294,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 2561 จ านวน 12 

เดือน เป็นเงิน 4,020,500 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ดังน้ี 

ต าแหน่ง บริหารงานท้องถ่ิน        จ านวน 2 อัตรา 

ประเภทอ านวยการ                   จ านวน 3 อัตรา  

ประเภทวิชาการปฏิบัติการ          จ านวน 3 อัตรา 

ประเภทวิชาการช านาญการ        จ านวน 4 อัตรา

ประเภทท่ัวไปช านาญงาน           จ านวน 6 อัตรา

ประเภทท่ัวไปปฏิบัติงาน             จ านวน 2 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 มีนาคม 

พ.ศ. 2559

(ส านักงานปลัด)

     
1.2.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังน้ี  

  1.1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ   7,000  

บาท  จ านวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   

  1.2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ในอัตราเดือนละ   3,500  

บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  

  1.3. หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 

เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  

  1.4. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ในอัตรา จ านวน 12 เดือน 

เป็นเงิน  42,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล และเงิน

ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ ท่ี ก.พ. หรือ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

รับรองว่าคุณวุฒิน้ันเป็น คุณสมบัติต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ัง ให้แก่

พนักงานส่วนต าบล 

1.2.3 เงินประจ าต าแหน่ง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน

1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1 อัตราๆ ละ  

11,610  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  139,320  บาท  

2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  

1  อัตราๆ ละ  9,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน 

114,000  บาท 

3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  12  

อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน รวม 12  เดือน  เป็นเงิน  

1,088,640  บาท  

4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 

อัตราๆ 7,560 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 (ส านักงานปลัด)
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1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,588,400 บาท

927,956 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และ พนักงานจ้างท่ัวไป เป็นเงิน 312,500 บาท

2. งบด าเนินงาน 7,381,456 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างท่ัวไป

1.2.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 312,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน 1,147,956 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 927,956 บาท  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังส่ือส่ังการ  

ดังน้ี 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน

ส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2557

 2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลง

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้

เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  

ลงวันท่ี  29  กันยายน  2557  เร่ือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.

อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558
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100,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า

ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  ตามระเบียบดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551

(ส านักปลัด)     

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน

ต าบลลาดหญ้า ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลลาด

หญ้า ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน

2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,024,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้าตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนัง

ส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)       พ.ศ. 2549  

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 

28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า

เล่าเรียน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

     

2.2 ค่าใช้สอย 3,308,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  

ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่า

ติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ

กรณีค่าติดต้ังไฟฟ้า  

(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม 

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 

การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น

(1)  ค่ารับรอง จ านวน 100,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของ

ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  

เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงิน

งบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราท่ีก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการ

จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน

โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

(2)  ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 100,000 บาทในการประชุมสภาท้องถ่ิน

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ

ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

ท้องถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ี

จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการ

ประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  

28  กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

ค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  

ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่า

ติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ

กรณีค่าติดต้ังไฟฟ้า  

(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม 

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 

การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

     

2.2.2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 200,000 บาท
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น

(1)  ค่ารับรอง จ านวน 100,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของ

ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  

เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงิน

งบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราท่ีก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการ

จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน

โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

(2)  ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 100,000 บาทในการประชุมสภาท้องถ่ิน

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ

ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

ท้องถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ี

จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการ

ประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  

28  กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

ค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)

     

2.2.3 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆหรือค่า

พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พวงมาลา ส าหรับพิธีการหรือวันส าคัญ

ต่างๆ

20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   

ตามความจ า เป็น  ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  

พฤศจิกายน 2530  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล

ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังน้ี

 1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ 

ชาวต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคน

ละไม่เกิน 300 บาท

 3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ 

คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท

 4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  

สิงหาคม  2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ 

ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

(ส านักงานปลัด)
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จ านวน

บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ังขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด  (กรณี

ครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ ) อีกท้ังให้ความร่วมมือใน

การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้

ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง

สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส านักงานปลัด)

     

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 500,000

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการ

เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  

หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังน้ี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 (ส านักงานปลัด)
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จ านวน

จ านวน5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่างๆของราชวงศ์ 500,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรม  การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  

ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลง

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  พนักงาน  ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน

การฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    (ส านักงานปลัด)
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรม  การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  

ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลง

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ส านักงานปลัด)

     

6. โครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ี อบต.ลาดหญ้า 160,000 บาท

2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 304,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ี อบต.

ลาดหญ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า

หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย

อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

     

(เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ) 
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2.3 ค่าวัสดุ 1,666,000 บาท

2.3.1 วัสดุส านักงาน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)
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2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

- รถยนต์น่ังธรรมดา จ านวน 4 คัน

- รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน

- รถเก็บขยะ จ านวน 1 คัน

- รถดับเพลิง จ านวน 2 คัน

- รถไถ จ านวน 1 คัน 

(ส านักงานปลัด)     

2.3.4 วัสดุก่อสร้าง 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

2.3.6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,066,000
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

- รถยนต์น่ังธรรมดา จ านวน 4 คัน

- รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน

- รถเก็บขยะ จ านวน 1 คัน

- รถดับเพลิง จ านวน 2 คัน

- รถไถ จ านวน 1 คัน 

(ส านักงานปลัด)     

2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี

มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

2.3.7 วัสดุการเกษตร 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)
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2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด

ไม่เกิน 20,000  บาท

3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

4.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

2.3.9 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยู่

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ี

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

(ส านักงานปลัด)

1) ค่าไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ2.4.2 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 300,000 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,259,400 บาท

2.4.1 ค่าไฟฟ้า 800,400 บาท
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2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 79,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ 

(โทรสาร)     ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสาร

ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง

อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่า

ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

(ส านักงานปลัด)

     
3. งบลงทุน 4,126,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(ส านักงานปลัด)

     
2.4.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ   

(ส านักงานปลัด)

     
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 บาท

2. จัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างาน 3,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างาน จ านวน 1 ตัว แบบหนังพนักพิง มี

ล้อเล่ือน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 67 (W) x 53 (D) x 120 (H) 

เซนติเมตร (ส านักงานปลัด)

(จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)

1. จ้ดซ้ือโต๊ะท างาน 7,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน (ส านักปลัด)

(จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)

     

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,126,800 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน
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5. จัดหาโซฟารับแขก 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโซฟารับ จ านวน 1ชุด  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 

เน่ืองจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

4. จัดหาเก้าอี้น่ังท างานผู้บริหาร 11,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้น่ังท างาน ส าหรับผู้บริหาร จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

3. จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน บานละ 5,500 บาท

จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400

 ซีซี แบบดับเบ้ิลแคบ

787,000 บาท

7.จัดหาโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่ 35,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่ จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

6.จัดหาโต๊ะสแตนเลส จ านวน 10 ตัว 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะสแตนเลส จ านวน 10 ตัว จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 2,800 บาท

จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง

 จัดซ้ือตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแคบ 

จัดซ้ือตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์

3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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จ านวน2. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) ราคา 30,000บาท

30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 *(จอภาพขนาดไม่

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

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

หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 

GHz  จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB6 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ GraphicsProcessing Unitท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

240 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
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3. จัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 34,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED สี ราคา 17,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

(ส านักงานปลัด)     

3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000 บาท
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

3.1.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายอื่น 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย                      

  เป็นเงิน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลางให้เป็น

ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     

4. งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
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5. งบเงนิอุดหนุน 45,000 บาท

เงนิอุดหนุน 45,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 200,000 บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

งานวางแผนสถติิและวิชาการ 200,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 45,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการ

ซ้ือหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือท่ี กจ. 71001/ว 

397 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559     

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณา

การของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ส านักงานปลัด)

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559     
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จ านวน2. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและ

จังหวัดแบบบูรณาการ

150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน

ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ

ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี     

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันท่ี 29 ทมกราคม 2559 เร่ือง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณา

การของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง

วันท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ส านักงานปลัด)

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559     
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และ พนักงานจ้างท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 5,432,600 บาท

1.งบบุคลากร 3,349,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ดังน้ี

2.1)  ผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จ านวน  

12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  

2.2)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ  1,500  

บาท จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาทตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง  หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับท่ี 7)  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เมษายน  

พ.ศ.  2559

(กองคลัง)
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 270,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  8  อัตรา  จ านวน  

12  เดือน  เป็นเงิน  2,417,000  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน ดังน้ี

ประเภท อ านวยการ 2 อัตรา

ประเภท วิชาการปฏิบัติการ 2 อัตรา

ประเภท ท่ัวไปช านาญงาน  1 อัตรา

ประเภท ท่ัวไปปฏิบัติงาน    3 อัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 มีนาคม 

พ.ศ. 2559

(กองคลัง)1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,349,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน 2,417,000 บาท

1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 78,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 524,000 บาท
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2.1 ค่าตอบแทน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและ

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 

28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า

เล่าเรียน

     

2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

86,000 บาท

10,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 1,459,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า

ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551

(กองคลัง)

     
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า  ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ

ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15  

พฤษภาคม  2550  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กองคลัง)
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการ

เดินทางไปราชการ  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  ท่ีเดินทางไป

ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังน้ี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555  

(กองคลัง)

     

2.2 ค่าใช้สอย 1,070,000 บาท

2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1. ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  

ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

(กองคลัง)
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2.โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีโดยโดย

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าคัดส าเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างส ารวจพ้ืนท่ี

และจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เพ่ือ

น าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดยค านึงถึงความ

ประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     

3. โครงการจัดท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 700,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า

วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดส าเนา  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างส ารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได้  โดยค านึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการ

ลงทุน  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2550      

2)  หนังสือกระทรวงมาหดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวันท่ี  9  

มกราคม  2555

3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ว 

462  ลงวันท่ี  29 กุมภาพันธ์ 2551  เร่ือง  การจัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

(กองคลัง)

    -ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน คิดเป็น

12,800 บาท

    -ซ่อมบ ารุงทรัพย์สินอื่น คิดเป็น 10,000 บาท

     

2.3 ค่าวัสดุ 291,500 บาท

2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

2.3.1 วัสดุส านักงาน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองคลัง)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า

วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดส าเนา  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างส ารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได้  โดยค านึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการ

ลงทุน  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2550      

2)  หนังสือกระทรวงมาหดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวันท่ี  9  

มกราคม  2555

3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ว 

462  ลงวันท่ี  29 กุมภาพันธ์ 2551  เร่ือง  การจัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน

2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองคลัง)

     

2.3.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 41,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน

เป็นเงิน 41,500.00 บาท"     
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ค่าบริการโทรศัพท์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบคร้ังละ 

20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 32,000 บาท

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
12,000 บาท

2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด

ไม่เกิน  20,000  บาท  

3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

4.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองคลัง)

1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง 32,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 124,100 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ   

(กองคลัง)"     3. งบลงทุน 624,100 บาท

2.ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า120*45*180

 ซม. จ านวน 4 ใบ ใบละ 7,500 บาท

30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาด

ไม่น้อยกว่า120*45*180 ซม. จ านวน 4 ใบ 

จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะท างาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ

พีวีซี กันน้ า พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม. 1 ตัว)

จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

4. จัดซ้ือโต๊ะท างาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ า พร้อมกระจก 

ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม. 1 ตัว

7,500 บาท

3. จัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างานแบบพนักพิง ล้อเล่ือน มีโช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่

น้อยกว่า 65*71*104 ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3500

3,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างานแบบพนักพิง ล้อเล่ือน มี

โช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65*71*104 ซม. จ านวน 1 ตัว

จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ โทรทัศน์ แอล อี ดี  ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 1 เคร่ือง

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซ้ือ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 น้ิว 1 เคร่ือง 15,000 บาท
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จ านวน1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) ราคา 30,000บาท

30,000 บาท

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

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

หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics

Processing Unitท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 1 GBหรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

240 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ราคา 2,800 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
3. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 2,800 บาท

2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคา 

3,300 บาท

3,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(กองคลัง)     

รายจ่ายเพ่ือก่อสร้างห้องเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน วัสดุครุภัณฑ์ บริเวณ

ภายในอาคาร 77 ปี หลวงพ่อล าใย

500,000 บาท
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รวม

รวม

รวม
จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ตาม

พระราชบัญญัติ  ประกาศ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

2)  ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุน

การด าเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2553

3)  พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0891.3/ว 2826  ลงวันท่ี  

17  กันยายน  2553  เร่ือง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     

1.1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.1.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1. งบด าเนินงาน 384,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 384,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 384,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 30,000 บาท

204,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพย์สิน 

ฃอง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า

ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สินของ 

อบต.ลาดหญ้า จ านวน 2 อัตรา ๆ 8,500 เป็นเงิน 204,000 บาท

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม
รวม

จ านวนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี

ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร     ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงท่ี

ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ   ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522

    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549

    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  

    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 

     (ส านักงานปลัด)

1. งบด าเนินงาน

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการ

เดินทางไปราชการ  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าท่ี

เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555  

     

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

660,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย 460,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยกและ 

บ่อบาดาล

     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภัีย 852,000 บาท

3. โครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล 50,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

100,000 บาท

50,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน

การใช้รถใช้ถนน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า

รับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี

ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร     ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงท่ี

ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ   ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522

    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549

    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  

    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 

     (ส านักงานปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์   ตามพระราชบัญญัติ  

ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553  

4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด)

     

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน 100,000 บาท

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ 

สงกรานต์

60,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์   ตามพระราชบัญญัติ  

ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553  

4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน

ด้านการป้องกัน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ

ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  

ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน 250,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 200,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ 200,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)

     

จัดหาเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 3 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 24,000 บาท

2. งบลงทุน 192,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 192,000 บาท

จัดหาชุดดับเพลิงภายในอาคาร จ านวน 2 ชุด 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง  จ านวน 2 ชุดๆ ละ 60,000  บาท  เป็นเงิน  

     120,000  บาท

(ส านักงานปลัด)

(จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด

ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 3 เคร่ือง 

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ

2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1.2 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

72,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต.ลาดหญ้า) โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี

เปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า

รับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559      

1.งบด าเนินงาน 290,000 บาท

1.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต.

ลาดหญ้า

150,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 260,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 540,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและ เยาวชนในเขต อบต.ลาดหญ้า  โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายใน

พิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า

รับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559     

2. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและ เยาวชนใน

เขต อบต.ลาดหญ้า

100,000 บาท
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1.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด

ไม่เกิน 20,000  บาท

3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

4.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส่วนการศึกษา)

     

10,000 บาท

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น ผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส่วนการศึกษา)

     1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

1.2 ค่าวัสดุ 30,000 บาท

1.2.1 วัสดุส านักงาน 10,000 บาท



หน้า 108

วันท่ีพิมพ์ : 24/8/2560  15:43:06

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม
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รวม

รวม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทาง

ศาสนา  

ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 

10 สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ส านักงานปลัด)

     

2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2. งบลงทุน 250,000 บาท

200,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

จัดหาเตียงภายในศูนย์เด็กเล็กวัดเย็นสนิท 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเตียงภายในศูนย์เด็กเล็กวัดเย็นสนิท

จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

520,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประปี   จ านวน 2อัตรา

จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  520,000 บาท      

1. งบบุคลากร 680,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 680,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทฯ 200,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,440,000 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน

2,090,000 บาท

2.1 ค่าใช้สอย 550,000 บาท

1.1.3 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง1อัตรา

จ านวน 12 เดือน      

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 137,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน

   137,900 บาท        

2. งบด าเนินงาน

2.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทาง

ศาสนา  

ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 

10 สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ส านักงานปลัด)

     

300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิม

พระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วย

รางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  

ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 

10 สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ส านักงานปลัด)     

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
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จ านวน

รวม

จ านวน

(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  พร้อมด่ืม (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม  เด็กนักเรียน  80  คน  

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 /ว 3149  

ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

(ส่วนการศึกษา)

 (2)  อาหารเสริมนมส าหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม  (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))  ส าหรับเด็กระดับอนุบาล-

ประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ)     ในเขตอบต.ลาดหญ้า  จ านวน  260  วัน (จ านวน  52  

สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)  เด็กนักเรียน 507 คน 

เป็นตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 /ว 3149  

ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

(ส านักงานปลัด)

     

1,540,000 บาทค่าอาหารเสริม (นม)

2.2 ค่าวัสดุ

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันท่ี  5  มิถุนายน 2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.2/ว 1918  

ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2552  เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานท่ีศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

3)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่า

จัดการเรียนการสอน)  จ านวน   200,000   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานค่า

จัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ

สอน)  จ านวน 1,700  บาท/คน  ตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันท่ี  5  มิถุนายน 2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.2/ว 1918  

ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2552  เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานท่ีศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551

     

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าส่ือการเรียน

การสอน

1,540,000 บาท

100,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  พร้อมด่ืม (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม  เด็กนักเรียน  80  คน  

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 /ว 3149  

ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

(ส่วนการศึกษา)

 (2)  อาหารเสริมนมส าหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม  (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))  ส าหรับเด็กระดับอนุบาล-

ประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ)     ในเขตอบต.ลาดหญ้า  จ านวน  260  วัน (จ านวน  52  

สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)  เด็กนักเรียน 507 คน 

เป็นตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 /ว 3149  

ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

(ส านักงานปลัด)

     

2,670,000 บาท

2,670,000 บาท

2,670,000 บาท

"(1)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี

6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต

พ้ืนท่ี อบต.ลาดหญ้า    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ลาดหญ้า เป็นเวลา  2  ภาคเรียน 

(2)  อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ส าหรับเด็กก่อนวัย

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) ส าหรับ

เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม จ านวน 80 คน

(3)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 29 

จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561   จ านวน 80 คน

4) อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1  กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 29 

จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561  จ านวน 80 คน

(5) อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี

การศึกษา 2561 

จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

จ านวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 30,000 บาท

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

3. งบเงนิอุดหนุน
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"(1)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี

6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต

พ้ืนท่ี อบต.ลาดหญ้า    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ลาดหญ้า เป็นเวลา  2  ภาคเรียน 

(2)  อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ส าหรับเด็กก่อนวัย

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) ส าหรับ

เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม จ านวน 80 คน

(3)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 29 

จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561   จ านวน 80 คน

4) อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1  กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 29 

จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปี 2561  จ านวน 80 คน

(5) อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี

การศึกษา 2561 

จ านวน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

จ านวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 30,000 บาท

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

1. งบเงนิอุดหนุน 70,000 บาท

เงินอุดหนุน 70,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา 70,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,000 บาท

เพ่ืออุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 

จ านวน 70,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของ

นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  ลง

วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันท่ี  5  มิถุนายน 2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  

ลงวันท่ี 30  มิถุนายน  2553  

(ส านักงานปลัด)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน1. โครงการ "จังหวัดสะอาด" 100,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 1,800,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,800,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,800,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ "จังหวัดสะอาด

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)
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จ านวน2. โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่

ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ี

ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซ้ือวัคซีน  ไซ

ริงค์พลาสติก  พร้อมเข็ม  ยาคุมก าเนิด  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม)

2)  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ช่ือโรคติดต่อและอาการส าคัญ

3)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535

4)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 

1203  ลงวันท่ี  15  มิถุนายน  2558  เร่ือง  การด าเนินงานการ

ป้องกันและควบคุมโรคพิษนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557   

7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง   ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองสวัสดิการสังคม)
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จ านวน3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 600,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าทรายอะเบท  ค่าน้ ายา

พ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ าและยุงลาย ค่าลูกปลาหางนกยูง  ค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิงและน้ ามันผสมน้ ายาพ่นหมอกควัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 1891.3/ว 3362  

ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2556  เร่ือง  การด าเนินงานป้องกันและความ

คุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองสวัสดิการสังคม)
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จ านวน4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการ

ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน

1,000,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการ

ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

จ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  

และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองสวัสดิการสังคม)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  4  อัตรา จ านวน  

12  เดือน เป็นเงิน  1,245,800  บาท  

โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี

ประเภท  อ านวยการ             จ านวน  1  ต าแหน่ง

ประเภท  วิชาการช านาญการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง

ประเภท  วิชาการปฏิบัติการ    จ านวน  2  ต าแหน่ง

ประเภท  ท่ัวไปปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  1  ต าแหน่ง

(กองสวัสดิการสังคม)

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 มีนาคม 

พ.ศ. 2559

(กองสวัสดิการสังคม)

     
1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,452,800 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน 1,245,800 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 2,725,400 บาท

1. งบบุคลากร 1,452,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง  1  อัตรา 

จ านวน  12  เดือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน

   142,700 บาท        

1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ดังน้ี

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 

จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  

     
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 142,700 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน

2. งบด าเนินงาน 1,200,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการ

เดินทางไปราชการ  ของพนักงาน  และพนักงานจ้าง  ท่ีเดินทางไป

ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555  

(กองสวัสดิการสังคม)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่า

เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

(กองสวัสดิการสังคม)

     

2.1.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

2.1 ค่าใช้สอย 800,000 บาท

2.1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 บาท
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงาน

วันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

     

2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 300,000 บาท



หน้า 121

วันท่ีพิมพ์ : 24/8/2560  15:43:06

จ านวน

.

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัว 100,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คน

พิการ

200,000 บาท
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รวม

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 

พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

1.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

2.2.1 วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองสวัสดิการสังคม)

     

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

2.2 ค่าวัสดุ 400,000 บาท
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2.2.2 วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองสวัสดิการสังคม)

     

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. จัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างาน 7,000 บาท

3. งบลงทุน 72,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 72,600 บาท

2.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด

ไม่เกิน  20,000  บาท  

3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

4.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองสวัสดิการสังคม)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้น่ังท างาน  จ านวน 1 ตัว

(จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)     
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3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

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

หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unitท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

240 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

1. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) ราคา 30,000บาท

30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล๊กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 

 1) มีมือจับชนิดฝัง

 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ)     

2. จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 15,800 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

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

หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unitท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

240 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ

ได้ไม่น้อยกว่า 250แผ่น

2. จัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 

17,000 บาท

17,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด

จังหวัด ตามหนังสือส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  ลง

วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

(กองสวัสดิการสังคม)

     

1.1 เงินอุดหนุน 5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 บาท

5,000 บาท

1. งบเงนิอุดหนุน 5,000 บาท

3. จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 2,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ราคา 2,800 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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1. งบบุคลากร

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง

2.1 ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 6,837,300 บาท

42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังน้ี  

ผู้อ านวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม12 เดือน     

     

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน 1,784,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  6  อัตรา  

2,741,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,741,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 1,096,300 บาท

30,000 บาท

1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 86,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง       

829,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  5  อัตรา   จ านวน  12  เดือน  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี17 มีนาคม         

พ.ศ. 2559

(กองช่าง)     

30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานอบต.

ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3)       พ.ศ. 2549  

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 

28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า

เล่าเรียน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

(กองช่าง)
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(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

(กองช่าง)

-ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล 1 คัน คิดเป็น 12,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่า

ท่ีดิน) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง

มหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  

ฯลฯ

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กองช่าง)

2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 212,800 บาท

2.2 ค่าใช้สอย 382,800 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 170,000 บาท

2.3.1 วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุส านักงานตามปกติมีอายุการใช้

งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน

ส้ัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)"     

2.3 ค่าวัสดุ 671,500 บาท
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2.3.3 วัสดุก่อสร้าง

250,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)

200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)
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2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2.3.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 41,500 บาท

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด

ไม่เกิน 20,000  บาท

3.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

4.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)

     

5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี

มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน   

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)
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2.4 ค่าสาธารณูปโภค

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.3.8 วัสดุอื่น 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(กองช่าง)

3,000,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ   

(กองช่าง)
3. งบลงทุน 3,000,000 บาท

12,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 บาท

3.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

3,000,000 บาท
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1. โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้านทหาร

พราน หมู่ท่ี 2

4. โครงการติดต้ังเสียงตามสายบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ซอยหลังตู้ ATM

 หมู่ท่ี 1

1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,123,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 12,123,000 บาท

1. งบลงทุน 12,123,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณบ้าน

ทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.  ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม หมู่ท่ี 3 467,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม หมู่ท่ี 3 

ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.10  ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย

กว่า 640 ตร.ม.ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาด

หญ้าก าหนด

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้าย

ประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้านทหารพราน หมู่ท่ี 2  ก่อสร้างตามแบบแปลน

และรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด

1.1.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

1.1.2 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่

  ม.4

500,000 บาท

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังเสียงตามสายบริเวณศาลา

อเนกประสงค์ ซอยหลังตู้ ATM หมู่ท่ี 1  ติดต้ังตามแบบแปลนและ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 164 

ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม.  ก่อสร้างตาม

แบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระต่าย       

 หมู่ท่ี 6  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

ถนนสายแกรนด์การ์เด้น บ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 จ านวน  10  ต้น  ติดต้ัง

แบบ MD-601 ติดต้ังตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโป่ง

กระต่าย  หมู่ท่ี 6  ติดต้ังตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี    อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระต่าย หมู่ท่ี 6 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ

ทางเข้าบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 จ านวน 8 ต้น ติดต้ังแบบ 

MD-601 ติดต้ังตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก  หมู่ท่ี 

7 จ านวน 2 บ่อ  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาด

หญ้าก าหนด

4. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าบ้านทุ่งนานางหรอก 

หมู่ท่ี 3

401,000 บาท

3. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 360,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

สนามกีฬาบ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4  จ านวน 5 ต้น ติดต้ังตามแบบแปลนและ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

8. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโป่งกระต่าย  ม.6 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

ถนนสายบ้านจันอุยจรดทางหลวงหมายเลข 323  หมู่ท่ี 5 จ านวน  9  

ต้น  ติดต้ังแบบ MD-601 ติดต้ังตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.

ลาดหญ้าก าหนด 

7. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี  ม.4 427,000 บาท

6. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านจันอุยจรดทาง

หลวงหมายเลข 323  หมู่ท่ี 5

500,000 บาท

5. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายแกรนด์การ์เด้น บ้าน

หนองแก หมู่ท่ี 7
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500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หน้าโรงเรียนเช่ือมทางหลวงหมายเลข 323 หมู่ท่ี 4  ขนาดกว้าง 6.00 

ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม 

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกถนน

สายวัดพุใหญ่ บ้านหนองแก  หมู่ท่ี 7  ก่อสร้างตามแบบแปลนและ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด

1.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

9. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบริเวณถนนสายวัดพุใหญ่  บ้าน

หนองแก  ม.7

500,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้า อบต. ถึงทางหลวง

หมายเลข 323  หมู่ท่ี 4

2,000,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 5 บ้านพักใหม่   

 หมู่ท่ี 1

1. โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าโรงเรียน เช่ือมทาง

หลวงหมายเลข  323  หมู่  4

3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายเลียบคลองส่งน้ า   

หมู่ท่ี5

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เลียบคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 

ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม ก่อสร้างตามแบบแปลนและ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด

1,522,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณ ซอย 5 บ้านพักใหม่  หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 549 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,745  ตร.ม. ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายหน้า อบต. ถึงทางหลวงหมายเลข 323  หมู่ท่ี 4  ขนาดกว้าง 

6.00 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.05  ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

4,170 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาด

หญ้าก าหนด
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  

ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ

จ้างเหมาคนสวน 

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

     

7.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านจันอุย  หมู่ท่ี 5 500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านจันอุย     

 หมู่ท่ี 5  ติดต้ังตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

6.โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังตลาดค่าย หมู่ท่ี 1 646,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณหลังตลาดค่าย หมู่ท่ี 1 มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. 

หนา 0.15 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด

5. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะบ้านพักใหม่ 

หมู่ท่ี 1

500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ

สวนสาธารณะบ้านพักใหม่ หมู่ท่ี 1  ติดต้ังตามแบบแปลนและ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

1.1 ค่าใช้สอย 486,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 486,000 บาท

งานสวนสาธารณะ 536,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 536,000 บาท
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50,000 บาท

1.2 ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร

1.1 ค่าใช้สอย 576,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 576,000 บาท

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 576,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 576,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  

ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  

27  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)
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รวม

รวม
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559     

1. การด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,300 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,330,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,330,000 บาท

1.1.1 วัสดุส านักงาน 7,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

     

1. งบด าเนินงาน 7,300 บาท

1.1 ค่าวัสดุ 7,300 บาท

30,000 บาท

1,330,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1.1 ค่าใช้สอย
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559     

2. โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 50,000 บาท
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จ านวน3. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 800,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานกลุ่มอาชีพ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาความเพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี  การเสริมสร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาครอบครัว โดย

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธี

เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ 

และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลง

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จ านวน4. โครงการด าเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินการของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์ระดับท้องถ่ิน  เพ่ือการจัดกิจกรรม  เพ่ือสร้างความรู้รัก

สามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้

ซ่ึงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม

จิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  ช้ีแจงท า

ความเข้าใจ  เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  การจัด

กิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะ

สถาบันพระมหากษัตริย์   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าสนับสนุน

โครงการปกป้องสถานบันส าคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า

หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย

อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว 2128  ลง

วันท่ี  31  กรกฎาคม  2557  เร่ือง  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0214/ว 1344  ลง

วันท่ี  5  มิถุนายน  2557  เร่ือง  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการ

ปฏิรูป

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0310.4/ว 1503  ลง

วันท่ี  17  มิถุนายน 2557  แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
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จ านวน5. โครงการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เพ่ือการส่งเสริม  การให้ความรู้

เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  การเสริมสร้างอาชีพการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย

อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินการของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์ระดับท้องถ่ิน  เพ่ือการจัดกิจกรรม  เพ่ือสร้างความรู้รัก

สามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้

ซ่ึงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม

จิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  ช้ีแจงท า

ความเข้าใจ  เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  การจัด

กิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะ

สถาบันพระมหากษัตริย์   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าสนับสนุน

โครงการปกป้องสถานบันส าคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า

หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย

อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  และหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว 2128  ลง

วันท่ี  31  กรกฎาคม  2557  เร่ือง  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0214/ว 1344  ลง

วันท่ี  5  มิถุนายน  2557  เร่ือง  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการ

ปฏิรูป

6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0310.4/ว 1503  ลง

วันท่ี  17  มิถุนายน 2557  แนวทางการด าเนินการตามภารกิจ

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
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จ านวน

จ านวน7. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 200,000 บาท

6. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบันของชาติ โดย

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธี

เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ 

และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

สตรี เพ่ือการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้าน

ต่างๆ  การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาสตรีในพ้ืนท่ี การส่งเสริมการจัดต้ัง

ศูนย์ให้การช่วยเหลือส าหรับนโยบายท่ีเน้นและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ 

และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559
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จ านวน8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

สตรี เพ่ือการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้าน

ต่างๆ  การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาสตรีในพ้ืนท่ี การส่งเสริมการจัดต้ัง

ศูนย์ให้การช่วยเหลือส าหรับนโยบายท่ีเน้นและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ 

และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ

ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ 

และหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559
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รวม

รวม

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เช่ือมความสามัคคี คร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ

ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือ

ถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  

ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะ

เดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

     

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี คร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 6

 ประจ าปี 2561

75,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 815,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 725,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 815,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อบต.

ลาดหญ้าคัพ คร้ังท่ี 13 ประจ าปี 2561โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  

หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า

อุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือ

ชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า

เช่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือ

ส่ังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้าคัพ คร้ังท่ี 13 ประจ าปี 

2561

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เยาวชนนักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า ประจ าปี พ.ศ.2561โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ

ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือ

ถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  

ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะ

เดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า

โครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า 

ประจ าปี พ.ศ.2561

450,000 บาท

50,000 บาท
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เล่นกีฬา/การออกก าลังกาย และการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย 

ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การ

แข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก

กรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ี

พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย และการ

ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย ประจ าปี พ.ศ.2561

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อบต.

ลาดหญ้าคัพ คร้ังท่ี 13 ประจ าปี 2561โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  

หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า

อุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือ

ชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า

เช่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือ

ส่ังการ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
150,000 บาท
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รวม

จ านวน

1.2 ค่าวัสดุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เล่นกีฬา/การออกก าลังกาย และการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย 

ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การ

แข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก

กรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ี

พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589  ลงวันท่ี  

3  สิงหาคม  2547  เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

90,000 บาท

วัสดุกีฬา 90,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  

ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

1.  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

2.  รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(ส านักงานปลัด)
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

700,000 บาท

บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

1. โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรม 50,000 บาท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ

ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความ เข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2561) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

1.1 ค่าใช้สอย 700,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 735,000 บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการ

เรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ.ศ.2561

1. งบด าเนินงาน

150,000
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2561) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และ

อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

350,000 บาท
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จ านวน4. โครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  

เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 

วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, วันอาฬาหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออก

พรรษา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  

ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  

ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 

19  พฤษภาคม  2541  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม  2555  เร่ือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.

2559(ส านักงานปลัด)

     

150,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

"อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เพ่ือจ่ายเป็น

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร  ตามระเบียบ  และ

หนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

     

เงนิอุดหนุน 35,000 บาท

750,000 บาท

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                           

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

(ส านักงานปลัด)

     

1. งบด าเนินงาน 850,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 35,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 750,000

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 2 สถานี

(ส านักงานปลัด)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

100,000 บาท

850,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 บาท

บาท

ค่าไฟฟ้า
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังส่ังการดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง

ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลง

วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม

ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2429  

ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2554  เร่ือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติม 

(ส านักงานปลัด)

     

1.2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง

ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจ่าย

เพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม

พระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  

2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

0809.5/ว 9  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เร่ือง การจ่ายเบ้ีย

ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

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

ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)

(ส านักงานปลัด)

     

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

8,000,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 11,582,023 บาท

1. งบกลาง 11,582,023 บาท

บาท

260,000 บาท

งบกลาง 11,582,023 บาท
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จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติ

จากผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 

1381 ลงวันท่ี  2 กรกฎาคม 2558      

(ส านักงานปลัด)

     

1.4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง

ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลง

วันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2559  

(ส านักงานปลัด)

     

1.3 เบ้ียยังชีพคนพิการ

บาท

2,200,000 บาท

72,000
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จ านวน1.5 ส ารองจ่าย 100,000 บาท

"เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ

ภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่าน้ัน   ตามหนังสือส่ังการ   ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 

667   ลงวันท่ี  12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วยเหลือประชาชน

กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  

ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ า

ท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตล่ิง

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215  ลง

วันท่ี  6  มิถุนายน 2559   เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 76  ลงวันท่ี   13  มกราคม  2558   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  

4515  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558/   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน   น้ าป่าไหลหลาก  และ

ดินถล่ม

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 843  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559  เร่ือง  การเตรียมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/

ว 2360  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  เร่ือง  การเตรียมความพร้อม

เพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559

8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลง

วันท่ี 29  ตุลาคม  2553

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 76  ลงวันท่ี   13  มกราคม  2558   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลง

วันท่ี 19  มิถุนายน 2558  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว  4072  

ลงวันท่ี  15  กรกฎาคม  2559  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหาร

ส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30   ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศ และหนังสือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  

เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลง

วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552

2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ

ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 

24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  

ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557  

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 

1201  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2553  เร่ือง  สอบถามการต้ัง

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2552  เร่ือง  การ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 

1514  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2554  

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนทีสุด   ท่ี  มท 

0891.3/ว 1202  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2557  

(ส านักงานปลัด)

     

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 450,000 บาท

"เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ

ภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่าน้ัน   ตามหนังสือส่ังการ   ดังน้ี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 

667   ลงวันท่ี  12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วยเหลือประชาชน

กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  

ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ า

ท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตล่ิง

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215  ลง

วันท่ี  6  มิถุนายน 2559   เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 76  ลงวันท่ี   13  มกราคม  2558   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  

4515  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558/   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน   น้ าป่าไหลหลาก  และ

ดินถล่ม

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 843  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559  เร่ือง  การเตรียมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/

ว 2360  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  เร่ือง  การเตรียมความพร้อม

เพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559

8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลง

วันท่ี 29  ตุลาคม  2553

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/

ว 76  ลงวันท่ี   13  มกราคม  2558   เร่ือง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลง

วันท่ี 19  มิถุนายน 2558  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว  4072  

ลงวันท่ี  15  กรกฎาคม  2559  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักงานปลัด)
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหาร

ส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30   ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศ และหนังสือส่ัง

การ  ดังน้ี

1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  เร่ือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  

เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลง

วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552

2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ

ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 

24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  

ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557  

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 

1201  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2553  เร่ือง  สอบถามการต้ัง

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 

0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2552  เร่ือง  การ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 

1514  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2554  

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนทีสุด   ท่ี  มท 

0891.3/ว 1202  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2557  

(ส านักงานปลัด)

     

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ

ราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765  ลง

วันท่ี  3  มิถุนายน  2537"     

1.7 เงินช่วยพิเศษ 120,000 บาท
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วันท่ีพิมพ์ : 24/8/2560  15:43:06

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2500  โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ

รายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (ยกเว้น

พันธบัตร  เงินกู้   เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  ตาม

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2546  

3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม  2558  เร่ือง  

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 41 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม  2558  เร่ือง  

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 28 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม  2559  เร่ือง  

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ส านักงานปลัด)

     

1.8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 380,023 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

บาท

บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 73,809,959 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงนิอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า
อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

บาท

บาท



หน้า 159

บาท

บาท

บาท



หน้า 160

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 161

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 162

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท



หน้า 163

บาท



หน้า 164

บาท



หน้า 165

บาท

บาท



หน้า 166

บาท

บาท



หน้า 167

บาท

บาท



หน้า 168

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 169

บาท

บาท

บาท



หน้า 170

บาท

บาท



หน้า 171

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 172

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 173

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 174

บาท



หน้า 175

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท



หน้า 176

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 177

บาท



หน้า 178

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท



หน้า 179

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 180

บาท

บาท

บาท



หน้า 181

บาท

บาท



หน้า 182

บาท

บาท

บาท



หน้า 183

บาท

บาท

บาท



หน้า 184

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 185

บาท

บาท

บาท



หน้า 186

บาท



หน้า 187

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 188

บาท

บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บาท

บาท

บาท



หน้า 189

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 190

บาท

บาท



หน้า 191

บาท

บาท
บาท



หน้า 192

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 193

บาท

บาท

บาท

แผนงานการศึกษา
บาท



หน้า 194

บาท



หน้า 195

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 196

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 197

บาท



หน้า 198

บาท

บาท

บาท



หน้า 199

บาท

บาท

บาท



หน้า 200



หน้า 201

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 202

บาท

บาท

แผนงานสาธารณสุข

บาท

บาท



หน้า 203

บาท



หน้า 204

บาท



หน้า 205

บาท



หน้า 206

บาท

บาท

บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 207

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 208

บาท



หน้า 209

บาท

บาท



หน้า 210

บาท

บาท

บาท



หน้า 211

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 212

บาท

บาท



หน้า 213

บาท



หน้า 214

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 215

แผนงานเคหะและชุมชน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 216

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 217

บาท

บาท

บาท



หน้า 218

บาท

บาท

บาท



หน้า 219

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 220

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 221

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 222

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 223

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 224

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 225

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 226

บาท



หน้า 227

บาท



หน้า 228

บาท



หน้า 229

บาท



หน้า 230

บาท

บาท



หน้า 231

บาท



หน้า 232

บาท

บาท

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
บาท



หน้า 233

บาท

บาท



หน้า 234

บาท



หน้า 235

บาท

บาท



หน้า 236

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 237

บาท



หน้า 238

บาท



หน้า 239

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

แผนงานการเกษตร

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 240

แผนงานงบกลาง
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



หน้า 241

บาท

บาท



หน้า 242

บาท



หน้า 243

บาท



หน้า 244

บาท



หน้า 245

บาท


