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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
อาเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,809,959 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 20,969,336 บาท
รวม 9,386,080 บาท
รวม 2,146,680 บาท
จานวน

532,080 บาท

จานวน

45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตตราๆ 21,120 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ
11,610 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 (สานักงาน
ปลัด)
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตตราๆ 11,610 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 (สานักงานปลัด)

หน้า 71
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06

1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

45,600 บาท

จานวน

90,720 บาท

จานวน

1,432,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตตราๆ 1,900 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 (สานักงานปลัด)
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตตราๆ 7,560 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 (สานักงานปลัด)
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ
11,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 อัตราๆ ละ 9,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน
114,000 บาท
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12
อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน
1,088,640 บาท
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
อัตราๆ 7,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ

อัตราๆ 7,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
บริหารส่15:43:06
วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 (สานักงานปลัด)
1.2. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน
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รวม
จานวน

7,239,400 บาท
4,020,500 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 2561 จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 4,020,500 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น
จานวน 2 อัตรา
ประเภทอานวยการ
จานวน 3 อัตรา
ประเภทวิชาการปฏิบัติการ
จานวน 3 อัตรา
ประเภทวิชาการชานาญการ
จานวน 4 อัตรา
ประเภททั่วไปชานาญงาน
จานวน 6 อัตรา
ประเภททั่วไปปฏิบัติงาน
จานวน 2 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2559
(สานักงานปลัด)
1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล และเงิน
ปรับเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็น คุณสมบัติตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล
1.2.3 เงินประจาตาแหน่ง
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
1.1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
1.2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
1.3. หัวหน้าสานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
1.4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในอัตรา จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
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1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป
1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 312,500 บาท

2,588,400 บาท

รวม
รวม

7,381,456 บาท
1,147,956 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 927,956 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.
อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

927,956 บาท

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

312,500 บาท
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2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดหญ้าตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนัง
สื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตาบลลาดหญ้า ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลลาด
หญ้า ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(สานักปลัด)

2.2 ค่าใช้สอย

รวม

3,308,100

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า

จานวน 1,024,000

บาท
บาท

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรอง จานวน 100,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงิน
งบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการ
จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 100,000 บาทในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
ข้อ (1) และ (2) ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

หน้า 75

200,000 บาท

จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
ข้อ (1) และ (2) ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
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2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆหรือค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พวงมาลา สาหรับพิธีการหรือวันสาคัญ
ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ตามความจา เป็น ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยสาคัญดังนี้
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ
ชาวต่างประเทศและคูส่ มรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคน
ละไม่เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สาหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสาหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
(สานักงานปลัด)

จานวน

20,000 บาท
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2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง

จานวน

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดหญ้า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงานปลัด)

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 (สานักงานปลัด)
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4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา

จานวน

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด)

5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสาคัญต่างๆของราชวงศ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือวันสาคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

6. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า
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จานวน

160,000 บาท

จานวน

304,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.
ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

2.2.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)
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2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน

รวม

1,666,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)
าวัสดุงานบ้
2.3.3เพืวั่อสจ่ดุางยเป็
านบ้นค่านงานครั
ว านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)
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จานวน

70,000 บาท

2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

1,066,000 บาท

2.3.4 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- รถยนต์นั่งธรรมดา จานวน 4 คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จานวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จานวน 2 คัน
- รถไถ จานวน 1 คัน

- รถยนต์นั่งธรรมดา จานวน 4 คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
- รถเก็15:43:06
บขยะ จานวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จานวน 2 คัน
- รถไถ จานวน 1 คัน
(สานักงานปลัด)

2.3.7 วัสดุการเกษตร
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จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)
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จานวน

20,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

1,259,400 บาท

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

จานวน

800,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
(สานักงานปลัด)
ไฟฟ้าของเครื
งปรับอากาศ
2.4.21)ค่าค่น้าาประปา
ค่าน้่อาบาดาล

จานวน

300,000 บาท

2.3.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
(สานักงานปลัด)
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จานวน

79,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,126,800 บาท

รวม

1,126,800 บาท

1. จ้ดซื้อโต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (สานักปลัด)
(จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ)

จานวน

7,500 บาท

2. จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน

จานวน

3,500 บาท

2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(สานักงานปลัด)

2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สานักงานปลัด)

2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สานักงานปลัด)

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน จานวน 1 ตัว แบบหนังพนักพิง มี
ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 67 (W) x 53 (D) x 120 (H)
เซนติเมตร (สานักงานปลัด)
(จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ)
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3. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

จานวน

11,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 จานวน
ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ

787,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน บานละ 5,500 บาท
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. จัดหาเก้าอี้นั่งทางานผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้นั่งทางาน สาหรับผู้บริหาร จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
5. จัดหาโซฟารับแขก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโซฟารับ จานวน 1ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
6.จัดหาโต๊ะสแตนเลส จานวน 10 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะสแตนเลส จานวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
7.จัดหาโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่ จานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ
จัดซื้อตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,800 บาท
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2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) ราคา 30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB6 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

จานวน

30,000 บาท
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3. จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จานวน

34,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

3,000,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED สี ราคา 17,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

3.1.5 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(สานักงานปลัด)

4. งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางให้เป็น
ผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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5. งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รวม

200,000 บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอเมือง
กาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือที่ กจ. 71001/ว
397 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1.โครงการจัดทาแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาแบบบูรณา
การของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
2) หนั15:43:06
งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 ทมกราคม 2559 เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
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งานบริหารงานคลัง
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 8 อัตรา จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 2,417,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
ประเภท อานวยการ 2 อัตรา
ประเภท วิชาการปฏิบัติการ 2 อัตรา
ประเภท ทั่วไปชานาญงาน 1 อัตรา
ประเภท ทั่วไปปฏิบัติงาน 3 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2559
ง)าตาแหน่ง
1.1.2(กองคลั
เงินประจ
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ดังนี้
2.1) ผู้อานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2.2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ 1,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาทตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจา

รวม 5,432,600 บาท
รวม 3,349,000 บาท
รวม

3,349,000 บาท

จานวน

2,417,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

524,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และ พนักงานจ้างทั่วไป
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2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

รวม 1,459,500 บาท
รวม

86,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดหญ้า ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(กองคลัง)
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน

หน้า 92
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06

2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,070,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
(กองคลัง)
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
(กองคลัง)
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2.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

จานวน

40,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่โดยโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าคัดสาเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสารวจพื้นที่
และจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ เพื่อ
นาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคานึงถึงความ
ประหยัดและความคุม้ ค่าในการลงทุน ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการจัดทาแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกาหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสาเนา ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ โดยคานึงถึงความประหยัดและความคุม้ ค่าในการ
ลงทุน ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2) หนังสือกระทรวงมาหดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559

2.2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
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จานวน

30,000 บาท

รวม

291,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองคลัง)
-ซ่อมบารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล จานวน 1 คัน คิดเป็น
12,800 บาท
-ซ่อมบารุงทรัพย์สินอื่น คิดเป็น 10,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองคลัง)
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2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

41,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองคลัง)
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จานวน 1 คัน
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จานวน 1 คัน
เป็นเงิน 41,500.00 บาท"
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2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

624,100 บาท

รวม

124,100 บาท

จานวน

32,000 บาท

2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า120*45*180 จานวน
ซม. จานวน 4 ใบ ใบละ 7,500 บาท

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองคลัง)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(กองคลั
3. งบลงทุ
น ง)"

3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
1.ค่าจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร แบบครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร แบบครั้งละ
20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด
ไม่น้อยกว่า120*45*180 ซม. จานวน 4 ใบ
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
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3. จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางานแบบพนักพิง ล้อเลื่อน มีโช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 65*71*104 ซม. จานวน 1 ตัวๆ ละ 3500

จานวน

3,500 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางานแบบพนักพิง ล้อเลื่อน มี
โช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65*71*104 ซม. จานวน 1 ตัว
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
4. จัดซื้อโต๊ะทางาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้า พร้อมกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม. 1 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทางาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ
พีวีซี กันน้า พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม. 1 ตัว)
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ
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3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไม่
ยกว่
ราคา 30,000บาท
เพื่อจ่นา้อยเป็
นค่าา19นิ
ค่าใช้้วจ)ายในการจั
ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GBหรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

จานวน

30,000 บาท
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2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา
3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
3. จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท

จานวน

3,300 บาท

จานวน

2,800 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อก่อสร้างห้องเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน วัสดุครุภัณฑ์ บริเวณ
ภายในอาคาร 77 ปี หลวงพ่อลาใย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สิน
ฃอง องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ
อบต.ลาดหญ้า จานวน 2 อัตรา ๆ 8,500 เป็นเงิน 204,000 บาท
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ตาม
พระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
การดาเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่
17 กันยายน 2553 เรื่อง การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

384,000 บาท

รวม

384,000 บาท

รวม
จานวน

384,000 บาท
204,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้าที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

จานวน

100,000 บาท

3. โครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล

จานวน

50,000 บาท

รวม

852,000 บาท

รวม

660,000 บาท

รวม

460,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยกและ
บ่อบาดาล

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)
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2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้รถใช้ถนน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ
สงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

จานวน

60,000 บาท

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
15:43:06
3) ระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สานักงานปลัด)
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน
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จานวน

250,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
ด้านการป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป่ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า

นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
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รวม

192,000 บาท

รวม

192,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 3 เครื่อง
เครื่องละ 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 3 เครื่อง
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ
2.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดหาชุดดับเพลิงภายในอาคาร จานวน 2 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง จานวน 2 ชุดๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน
120,000 บาท
(สานักงานปลัด)
(จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
1.งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต.
ลาดหญ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต.ลาดหญ้า) โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559

รวม

540,000 บาท

รวม

290,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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2. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสาหรับเด็กและ เยาวชนใน
เขต อบต.ลาดหญ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กและ เยาวชนในเขต อบต.ลาดหญ้า โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

จานวน

100,000 บาท
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1.1.2 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

1.2.2เพืวัส่อดุจ่คายเป็
อมพินวค่เตอร์
จานวน
าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ส่วนการศึกษา)

20,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

1.2 ค่าวัสดุ
1.2.1 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ส่วนการศึกษา)
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์

รวม

250,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดหาเตียงภายในศูนย์เด็กเล็กวัดเย็นสนิท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเตียงภายในศูนย์เด็กเล็กวัดเย็นสนิท
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน

รวม 5,440,000 บาท
รวม

680,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

จานวน

137,900 บาท

จานวน

22,100 บาท

รวม
รวม

2,090,000 บาท
550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประปี จานวน 2อัตรา
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 520,000 บาท
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
137,900 บาท
1.1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง1อัตรา
จานวน
2. งบดาเนิ
นงาน12 เดือน

2.1 ค่าใช้สอย
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศาสนา

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทาง
ศาสนา
ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา
ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
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จานวน

300,000 บาท
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าสื่อการเรียน
การสอน
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,540,000 บาท

จานวน

1,540,000 บาท

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานที่ศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานค่า
จัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน) จานวน 1,700 บาท/คน ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานที่ศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

2.2 ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
(1) อาหารเสริมนมสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท
ธรรมาราม เด็กนักเรียน 80 คน
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ธรรมาราม เด็กนักเรียน 80 คน
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ส่วนการศึกษา)
(2) อาหารเสริมนมสาหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)) สาหรับเด็กระดับอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) ในเขตอบต.ลาดหญ้า จานวน 260 วัน (จานวน 52
สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) เด็กนักเรียน 507 คน
เป็นตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานปลัด)

3. งบเงินอุดหนุน
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รวม 2,670,000 บาท

เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
"(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นที่ อบต.ลาดหญ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.ลาดหญ้า เป็นเวลา 2 ภาคเรียน
(2) อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) สาหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม จานวน 80 คน
(3) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561 จานวน 80 คน

2,670,000 บาท
2,670,000 บาท

(3) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561 จานวน 80 คน
4) อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 29 จังหวัด กาญจนบุรี ประจาปี 2561 จานวน 80 คน
(5) อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2561
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2561
จานวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 30,000 บาท
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

70,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของ
นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
(สานักงานปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. โครงการ "จังหวัดสะอาด"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ "จังหวัดสะอาด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

รวม 1,800,000 บาท
รวม

1,800,000 บาท

รวม

1,800,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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2. โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ไซ
ริงค์พลาสติก พร้อมเข็ม ยาคุมกาเนิด ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม)
2) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ประกอบกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสาคัญ
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1203 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การดาเนินงานการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

100,000 บาท
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3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าทรายอะเบท ค่าน้ายา
พ่นหมอกควันกาจัดลูกน้าและยุงลาย ค่าลูกปลาหางนกยูง ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและน้ามันผสมน้ายาพ่นหมอกควัน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1891.3/ว 3362
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง การดาเนินงานป้องกันและความ
คุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

600,000 บาท
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4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ดาเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ดาเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

1,000,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์

รวม

2,725,400 บาท

รวม

1,452,800 บาท

รวม

1,452,800 บาท

จานวน

1,245,800 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

142,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
142,700 บาท
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน

22,300 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 4 อัตรา จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 1,245,800 บาท
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ประเภท อานวยการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
ประเภท วิชาการชานาญการ จานวน 1 ตาแหน่ง
ประเภท วิชาการปฏิบัติการ จานวน 2 ตาแหน่ง
ประเภท ทั่วไปปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 ตาแหน่ง
(กองสวัสดิการสังคม)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
1.1.2 เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ดังนี้
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
รวม

1,200,000 บาท
800,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่า
เช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
(กองสวัสดิการสังคม)

2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงาน และพนักงานจ้าง ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
(กองสวัสดิการสังคม)
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2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงาน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

300,000 บาท
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3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัว จานวน

100,000 บาท

. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คน
พิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

จานวน

200,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
15:43:06
1) พระราชบั
ญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

1.2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
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จานวน

50,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

2.2 ค่าวัสดุ
2.2.1 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)
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2.2.2 วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

72,600 บาท

รวม

72,600 บาท

จานวน

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)
2.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
1. จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน จานวน 1 ตัว
(จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ)
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2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

จานวน

15,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล๊กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ)
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) ราคา 30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

2. จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา
17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 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)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250แผ่น
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จานวน

17,000 บาท
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3. จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท

จานวน

2,800 บาท

รวม
รวม

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัด ตามหนังสือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร

รวม 6,837,300 บาท
รวม

2,741,000 บาท

รวม

2,741,000 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน

จานวน

1,784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 6 อัตรา
1.1.2 เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

829,000 บาท

จานวน

86,000 บาท

รวม

1,096,300 บาท

รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
ผู้อานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม12 เดือน
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่17 มีนาคม
พ.ศ. 2559
(กองช่าง)
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานอบต.
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(กองช่าง)
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2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่า
ที่ดิน) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
2.2.2 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวม

382,800 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

212,800 บาท

รวม

671,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองช่าง)
-ซ่อมบารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล 1 คัน คิดเป็น 12,800 บาท

2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสานักงานตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)"
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2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)
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2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)
2.3.7เพืวั่อสจ่ดุาคยเป็
อมพินค่วเตอร์
าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)

จานวน

41,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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2.3.8 วัสดุอื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม
รวม

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(กองช่าง)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(กองช่าง)

3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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งานไฟฟ้าถนน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 12,123,000 บาท
รวม 12,123,000 บาท
รวม 12,123,000 บาท

1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้านทหาร
พราน หมู่ที่ 2

จานวน

500,000 บาท

จานวน

467,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ จานวน
ม.4

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้าย
ประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้านทหารพราน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม.ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาด
หญ้ากาหนด
3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณบ้าน
ทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
4. โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ซอยหลังตู้ ATM
หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ ซอยหลังตู้ ATM หมู่ที่ 1 ติดตั้งตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
1.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 164
ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม. ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
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2. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งกระต่าย
หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
3. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก หมู่ที่ 7

จานวน

500,000 บาท

จานวน

360,000 บาท

4. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าบ้านทุ่งนานางหรอก
จานวน
หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ทางเข้าบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 จานวน 8 ต้น ติดตั้งแบบ
MD-601 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด

401,000 บาท

5. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายแกรนด์การ์เด้น บ้าน
หนองแก หมู่ที่ 7

จานวน

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

427,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแก หมู่ที่
7 จานวน 2 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาด
หญ้ากาหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนสายแกรนด์การ์เด้น บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 จานวน 10 ต้น ติดตั้ง
แบบ MD-601 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
6. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านจันอุยจรดทาง
หลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนสายบ้านจันอุยจรดทางหลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 5 จานวน 9
ต้น ติดตั้งแบบ MD-601 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.
ลาดหญ้ากาหนด
7. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี ม.4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
สนามกีฬาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 จานวน 5 ต้น ติดตั้งตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
8. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโป่งกระต่าย ม.6
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโป่ง
กระต่าย หมู่ที่ 6 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาด
หญ้ากาหนด
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9. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบริเวณถนนสายวัดพุใหญ่ บ้าน
หนองแก ม.7

จานวน

500,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน เชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 323 หมู่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00
ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด

จานวน

500,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 5 บ้านพักใหม่
หมู่ที่ 1

จานวน

1,522,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกถนน
สายวัดพุใหญ่ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
1.1.3 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอย 5 บ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 549
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,745 ตร.ม. ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายเลียบคลองส่งน้า
หมู่ที่5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองส่งน้า หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
4. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้า อบต. ถึงทางหลวง
หมายเลข 323 หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้า อบต. ถึงทางหลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 695 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
4,170 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาด
หญ้ากาหนด
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5. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะบ้านพักใหม่
หมู่ที่ 1

จานวน

500,000 บาท

จานวน

646,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม
รวม
รวม

536,000 บาท
536,000 บาท
486,000 บาท

จานวน

486,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ
สวนสาธารณะบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1 ติดตั้งตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด
6.โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังตลาดค่าย หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหลังตลาดค่าย หมู่ที่ 1 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.
หนา 0.15 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
7.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านจันอุย หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านจันอุย
หมู่ที่ 5 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้ากาหนด

งานสวนสาธารณะ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
จ้างเหมาคนสวน
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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1.2 ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

576,000 บาท
576,000 บาท

รวม

576,000 บาท

จานวน

576,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

7,300 บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

7,300 บาท

1.1 ค่าวัสดุ

รวม

7,300 บาท

จานวน

7,300 บาท

รวม
รวม

1,330,000 บาท
1,330,000 บาท

รวม

1,330,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

1.1.1 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. การดาเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10

ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

2. โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
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3. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาความเพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาครอบครัว โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

800,000 บาท
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4. โครงการดาเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการดาเนินการของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เพื่อการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทา
ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัด
กิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันสาคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาสนับสนุน
โครงการปกป้องสถานบันสาคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลง
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 แนวทางการดาเนินการตามภารกิจ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

50,000 บาท

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 แนวทางการดาเนินการตามภารกิจ
ปกป้องสถาบั
นสาคัญของชาติ
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
15:43:06

5. โครงการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เพื่อการส่งเสริม การให้ความรู้
เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างอาชีพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
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6. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปกป้องสถาบันของชาติ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

7. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี เพื่อการส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน
ต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ การส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์ให้การช่วยเหลือสาหรับนโยบายที่เน้นและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่

โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
15:43:06
1) ระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรั
นราชสุ
ดาฯ
เพื่อจ่าตยเป็
นค่าใช้
จ่ายในการจัดทาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1. งบดาเนินงาน

รวม
รวม

815,000 บาท
815,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

รวม

725,000 บาท

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 จานวน
ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจาปี 2561 โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือ
ถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา
ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

75,000 บาท
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2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า
ประจาปี พ.ศ.2561

จานวน

50,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนนักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า ประจาปี พ.ศ.2561โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือ
ถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา
ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้าคัพ ครั้งที่ 13 ประจาปี
2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
ลาดหญ้าคัพ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือ

เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
15:43:06
หรือของรางวั
ล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือ
ชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อ
สั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกาลังกาย และการ
ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย ประจาปี พ.ศ.2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เล่นกีฬา/การออกกาลังกาย และการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย
ประจาปี พ.ศ.2561 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล
เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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จานวน

150,000 บาท

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
งานต่า15:43:06
งๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

1.2 ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(สานักงานปลัด)

หน้า 147

รวม

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

หน้า 148
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
1. โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรม

รวม

735,000 บาท

รวม

700,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล
เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

2. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการ
เรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล

ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
ค่าพิมพ์15:43:06
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล
เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล
เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)
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จานวน

350,000 บาท

เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้าย
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560
ประชาสั15:43:06
มพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)

4. โครงการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, วันอาฬาหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออก
พรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา
ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559(สานักงานปลัด)
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จานวน

150,000 บาท

หน้า 151
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

850,000 บาท

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย

รวม

850,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
"อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เพื่อจ่ายเป็น
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ตามระเบียบ และ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานการเกษตร

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(สานักงานปลัด)

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
"เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2 สถานี
(สานักงานปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม 11,582,023 บาท
รวม 11,582,023 บาท

1. งบกลาง
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 11,582,023 บาท
260,000 บาท
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(สานักงานปลัด)
1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม
(สานักงานปลัด)

จานวน

8,000,000 บาท
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1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

2,200,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
(สานักงานปลัด)

1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(สานักงานปลัด)
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1.5 สารองจ่าย
"เพื่อสารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้า
ท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558/ เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และ
ดินถล่ม
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจาปี 2559
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2553
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจาปี 2559
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลง
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
วันที่ 29 ตุลาคม 2553
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหาร
ส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้ง
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จานวน

450,000 บาท

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 15:43:06
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การ
ดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
(สานักงานปลัด)

1.7 เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537"
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จานวน

120,000 บาท
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1.8 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจาปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานปลัด)

จานวน

380,023 บาท
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