
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า
อําเภอ เมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 73,833,314 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 21,491,480 บาท
งบบุคลากร รวม 9,500,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,146,680 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตตราๆ 21,120
 บาท/เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,610
บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตตราๆ ละ11,610
 บาท/เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950
บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 (สํานักงานปลัด)     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตตราๆละ 1,900
 บาท/เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950
บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายdองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 (สํานักงานปลัด)     
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน1 อัตตราๆ ละ7,560 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 (สํานักงานปลัด)     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,432,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วoตําบล จํานวน1 อัตราๆ ละ11,610
 บาท/เดือน รวม12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท  
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน1
 อัตราๆละ 9,500บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน114,000 บาท 
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน12
อัตราๆ ละ7,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,088,640 บาท  
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน1
อัตราๆ7,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2554(สํานักงานปลัด)     
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,353,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,201,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2562จํานวน12
 เดือน เป็นเงิน 4,201,000 บาทโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี 
ตําแหน่ง บริหารงานท้องถิน       จํานวน 2 อัตรา 
ประเภทอํานวยการ                   จํานวน 3 อัตรา  
ประเภทวิชาการปฏิบัติการ         จํานวน 3 อัตรา 
ประเภทวิชาการชํานาญการ        จํานวน 4 อัตรา
ประเภททัวไปชํานาญงาน           จํานวน 6 อัตรา
ประเภททัวไปปฏิบัติงาน             จํานวน 2 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตําบล(แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณวันที 17 มีนาคม พ.ศ
.2559 (สํานักงานปลัด)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
  1.1ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ7,000บาท
จํานวน12เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท   
  1.2รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ3,500บาท
จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
  1.3หัวหน้าสํานักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน12เดือน เป็น
เงิน42,000 บาท  
 2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
ในอัตราเดือนละ7,000บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที17 มีนาคม 
พ.ศ.2559(สํานักงานปลัด)
          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,588,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทัวไป  
   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 312,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป เป็นเงิน 312,500 บาท     

งบดําเนินงาน รวม 8,758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,510,000 บาท

ได้แก่
1.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวน=1,814,600.00 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง
การดังนี 
 1).หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 
 2).หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ของ อปท.
ตังไว้ จํานวน = 250,000.00 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนตําบล
ลาดหญ้า ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ทีได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที 25 พฤษภาคม 2550 (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า
ตามสิทธิทีจะได้รับ ตามระเบียบดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน(ฉบับที 2) พ.ศ. 2551(สํานักปลัด)  
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 3,800,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,054,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1)ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(สํานักงานปลัด)    
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น
(1)ค่ารับรอง จํานวน 50,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ1%ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที
ประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงโดย
คํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)ค่าเลียงรับรอง จํานวน 50,000 บาทในการประชุมสภาท้องถินหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินที
ตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การ
ตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(สํานักงานปลัด)     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆหรือค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พวงมาลา สําหรับพิธีการหรือวันสําคัญต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตาม
ความจําเป็น ตามหนังสือสังการดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0407/ว 1284 ลงวันท1ี0
 พฤศจิกายน 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยสําคัญดังนี
 1.เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 2.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
 3.ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน1,000 บาท
 4.ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที 11
สิงหาคม 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ (สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 17/8/2561  16:12:58 หน้า : 5/58



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 1,370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดหญ้า ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง
สังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(สํานักงานปลัด)
     
     
     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ทีเดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2558 (สํานักงานปลัด)
          

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและสัมมนาเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้อง
ถิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิน พนักงาน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสําคัญต่างๆของราชวงศ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือวันสําคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม  การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า      ลําดับที 

     

โครงการหน่วยบริการเคลือนที อบต.ลาดหญ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการหน่วยบริการเคลือนที อบต
.ลาดหญ้าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559  
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที          ลําดับที     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 316,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของสํานักปลัด
งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 1,817,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)

        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
(สํานักงานปลัด)
          

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,117,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
- รถยนต์นังธรรมดา จํานวน 5 คัน
- รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จํานวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน
- รถไถ จํานวน 1 คัน 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 10 พ.ศ. 2558(สํานัก
งานปลัด)     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(สํานักงานปลัด)
         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(สํานักงานปลัด)
         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,359,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรือ อาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
(สํานักงานปลัด)
1)ค่าไฟฟ้าของเครืองปรับอากาศ
  1.1เครืองปรับอากาศประหยัดไฟเบอร5์และเบอร4์
จํานวน7เครือง คิดเป็น 200,400 บาท
  1.2เครืองปรับอากาศทัวไป จํานวน 20 เครือง เป็นเงิน 300,000 บาท
2)ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ และอืนๆ เป็นเงิน 300,000 บาท  
   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรือ อาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
(สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
(สํานักงานปลัด)
         

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สํานักงานปลัด)
       

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
(สํานักงานปลัด)
        

งบลงทุน รวม 3,162,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 664,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 72,400 บาท

ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ราคา เครืองละ 36,200 บาท
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  2561

จ้ดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (สํานักปลัด)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
     

จัดซือเก้าอีนังทํางาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน จํานวน 1 ตัว แบบหนังพนักพิง มีล้อ
เลือน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า67(W) x 53(D)x120(H)
เซนติเมตร (สํานักงานปลัด)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ )
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จัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 5 เครือง
-มีแผงทําความเย็น3ด้าน เย็นกว่า3เท่า หน้าจอแสดงผลแบบ LED มี
ระบบOzone ฆ่าเชือโรคในนํา
-มีฟังก์ชันการทํางานด้วยระบบปิด-เปิด อัตโนมัต ควบคุมการทํางานด้วย
รีโมทคอนโทล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครือง ราคา 2,500.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 30,000บาท

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน1หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

จัดหาเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตาม
ปกติหรือซ่อมกลาง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,498,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

จํานวน 2,498,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย เป็นเงิน 30,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางให้เป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
        

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอเมือง
กาญจนบุรี  ตามหนังสืออําเภอเมืองกาญจนบุรี ด่วนทีสุด กจ.0023.6/ว
 1559ลงวันที 11 เมษายน 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประกาศ ณ วันที 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบ
บูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559     
(สํานักงานปลัด)     

โครงการสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินและจังหวัด
แบบบูรณาการ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี     
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 เรือง  การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559(สํานักงานปลัด)    
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,802,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,417,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,417,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,222,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 7
 อัตรา จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 2,222,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน ดังนี
ประเภท อํานวยการ 2 อัตรา
ประเภท วิชาการปฏิบัติการ 2 อัตรา
ประเภท ทัวไปชํานาญงาน  1 อัตรา
ประเภท ทัวไปปฏิบัติงาน    2 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที17 มีนาคม พ.ศ
.2559(กองคลัง)
          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี
2.1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท  
2.2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาทตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วันที  27 เมษายน พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
          

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 291,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน1อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 291,000 บาท        
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 751,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทัวไป     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป      
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งบดําเนินงาน รวม 1,189,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการ ดังนี หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กองคลัง)
         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลลาดหญ้าตามสิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือ
สังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 (กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 (กองคลัง)
          

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนทีโดยโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสํารวจพืนทีและ
จัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เพือนําไปใช้
ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4ปี พ.ศ.(2561-2564
) หน้าที       ลําดับที        

โครงการจัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง
ตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550      
2) หนังสือกระทรวงมาหดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม  2555
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที  29 กุมภาพันธ์ 2551 เรือง การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  -ซ่อมบํารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน คิดเป็น12,800 บาท
  -ซ่อมบํารุงทรัพย์สินอืน คิดเป็น 10,000 บาท     
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 392,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองคลัง)
       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองคลัง)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติทีมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น หม้อแบตเตอรี ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น     
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครืองยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 41,500.00 บาท (กองคลัง)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท1ี0พ.ศ
.2558     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น(กองคลัง)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ(กองคลัง)     
     

งบลงทุน รวม 196,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือน ขนาดไม่น้อยกว่า120*45*180 ซม. จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือน ขนาดไม่
น้อยกว่า120*45*180 ซม.จํานวน 2 ใบ ราคาใบละ 7,500บาท
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (กองคลัง)
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จัดซือเก้าอีนังทํางานแบบพนักพิง ล้อเลือน มีโช๊คปรับระดับได้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 65*71*104 ซม.

จํานวน 17,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีนังทํางานแบบพนักพิง ล้อเลือน มี
โช๊คปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65*71*104 ซม. จํานวน 5 ตัว ตัว
ละ 3,500 บาท จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (กองคลัง)

จัดซือโต๊ะทํางาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี กันนํา พร้อมกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม

จํานวน 37,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ
พีวีซี กันนํา พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 154*78*75 ซม. จํานวน 5
 ตัว ราคาตัวละ7,500 บาท (กองคลัง) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตาม
ท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 21,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ LED สีภาพ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดดํา network แบบที 1 จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จํานวน 2
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 30,000บาท

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จํา หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท
จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 266,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือดูแลทรัพย์
สิน ฃอง องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า
1.ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของ อบต.ลาดหญ้า จํานวน 2 อัตรา ๆ 9,000 เป็นเงิน 216,000 บาท
2.ค่าจ่างเหมาเป่าล้างบ่อโยกและบ่อบาดาล จํานวน 50,000 บาท
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ตามพระราช
บัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที 17
 กันยายน 2553 เรือง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
          

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลื
ออออก  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 1891.3/ว 3362  ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2556 เรือง  การดําเนินงานป้องกันและความคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
(จากแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า        )

วันทีพิมพ์ : 17/8/2561  16:12:58 หน้า : 24/58



โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์  ค่าหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ สิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
    1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้าที     
      

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนทีจําเป็น ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
    1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้าที     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้าที       
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
(สํานักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้าที  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชุมชนเป็นฐาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
ด้านการป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้าที  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 352,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คeพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452ลงวันที 27พฤษภาคม2541เรือง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541

          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต
.ลาดหญ้า

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนใน เขต อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559      ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที     
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โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสําหรับเด็กและ เยาวชนในเขต 
อบต.ลาดหญ้า

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กและ เยาวชนในเขต อบต.ลาดหญ้าโดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการ ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559     
ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น ผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
       

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(ส่วนการศึกษา)
        

วันทีพิมพ์ : 17/8/2561  16:12:58 หน้า : 28/58



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

     

งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคมพ.ศ.2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที        ลําดับที

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท  จํานวน 3 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดินและสิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,157,713 บาท
งบบุคลากร รวม 704,203 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,203 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,091 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประปี พ.ศ 2562 จํานวน 2
อัตราจํานวน12เดือน เป็นเงิน 540,091บาท      
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 164,112 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน   164,112 บาท        
     

งบดําเนินงาน รวม 1,993,410 บาท
ค่าใช้สอย รวม 928,010 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559      
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตาม
หนังสือสังการ ดังนี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559   
ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที   
     
 
     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 378,010 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาได้แก่
1.เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ตังไว้ 245,000 บาท
2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตังไว้ 9,400 บาท 
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมา
ราม อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตังไว้ 9,400 บาท 
4.ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ตังไว้ 14,100 บาท 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธร
รมาราม อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตังไว้ 20,210บาท 
6.ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธร
รมาราม (คนละ1,700 บาทต่อปี) ตังไว้ 79,900 บาท
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561
“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”

ค่าวัสดุ รวม 1,065,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,065,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมารามและเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561

งบลงทุน รวม 108,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตัง หรือชนิดแขวน (มีระะบบ
ฟอกอากาศ)

จํานวน 108,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดตัง หรือชนิดแขวน (มีระะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู ราคา
เครืองละ 36,200 บาท จํานวน 3 เครือง
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,351,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,351,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตพินที อบต
.ลาดหญ้า เป็นไปตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
3)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิน พ.ศ.2559

โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดําเนินโครงการค่าอาหาร
เสริม(นม) สําหรับ
เด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที 1 เช่น ค่าอาหารเสริม(นม)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สพป.ในเขตลาดหญ้า จํานวน 1,896,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดําเนินโครงการค่าอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.)เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ฯ จํานวน 220,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก
ค่ายสุรสีห์ หมู่ที1 เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดําเนินโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญ
เติบโตของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "จังหวัดสะอาด" จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ""จังหวัดสะอาด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559           
     

โครงการเพิมประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลียนเรียนรู้เพือการ
ดําเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือการ
ดําเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-7 ในการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์เลียง และการขึนทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ ตามหนังสือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,585,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,689,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,689,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,353,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 4อัตราจํานวน12
เดือนเป็นเงิน 1,353,300  บาท  
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
ประเภท  อํานวยการ             จํานวน  1  ตําแหน่ง
ประเภท  วิชาการชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
ประเภท  วิชาการปฏิบัติการ    จํานวน  2  ตําแหน่ง
ประเภท  ทัวไปปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  วันที  17 มีนาคม พ.ศ
.2559
(กองสวัสดิการสังคม)
         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน   264,500 บาท        
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน12
 เดือน เป็นเงิน 29,400 บาท     
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งบดําเนินงาน รวม 1,800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองสวัสดิการสังคม)
         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงาน และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงาน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ
.2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
          
     

โครงการปันยิมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปันยิมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิถีแห่งความพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ
.2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คน
พิการ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และคนพิการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ
.2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
          
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)
          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)
          

งบลงทุน รวม 96,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน จํานวน 2 ตู้ 
ซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMIหรือ VGAจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนเหล่ากาชาด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,885,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,059,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,059,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,983,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 6 อัตรา จํานวน 12
 เดือน     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  ผู้อํานวยการกองช่าง ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม12 เดือน     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 902,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที17 มีนาคม พ.ศ
. 2559
(กองช่าง)          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง       
     

งบดําเนินงาน รวม 1,526,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานอบต.ตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 502,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่า
ทีดิน) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27
พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(กองช่าง)
          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงาน และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
(กองช่าง)
          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 212,800 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองช่าง)
-ซ่อมบํารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล 1 คัน คิดเป็น 12,800 บาท
-ซ่อมบํารุงทรัพย์สินอืนๆๆ คิดเป็น 200,000 บาท         
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ค่าวัสดุ รวม 961,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
          

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)    
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน1 ตัน เครืองยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 41,500.00 บาท
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(กองช่าง)
          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
(กองช่าง)
     
"     

งบลงทุน รวม 3,300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 3,000,000 บาท
รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่าย ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง
ก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดินและสิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รายจ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบ
คุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,241,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,241,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,241,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน (LED) บริเวณบ้านพักทหารพราน หมู่ที 2 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน (LED) บริเวณบ้านพัก
ทหารพราน หมู่ที 2 จํานวน 20 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ติดตังโคมไฟแสงสว่างถนน (LED) หมู่ที 1 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟแสงสว่างถนน (LED) หมู่ที 1 จํานวน 40 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า
กําหนด
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ติดตังเสาพร้อมโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3500 
หมู่ที 4

จํานวน 491,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเสาพร้อมโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บริเวณทางหลวง
หมายเลข 3500 หมู่ที 4 จํานวน11 ต้นพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างตามแบบ
แปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

งานสวนสาธารณะ รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ จ้างเหมาคนสวน 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
          
     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(สํานักงานปลัด)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541     
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดอําเภอเมือง/ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที กจ. 0118/1813
 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประกาศ ณ วันที 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559     
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559     
     
     

โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรักนํารักป่ารักษาแผ่นดิน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559      
     

โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ เพือการส่งเสริมพัฒนาความเพือการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพืนที การเสริมสร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาครอบครัว โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
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โครงการดําเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดําเนินการของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิน เพือการจัดกิจกรรม เพือสร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึง
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทังชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้า
ใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัด
กิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําสนับสนุน
โครงการปกป้องสถานบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557 เรือง การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 1503 ลงวัน
ที 17 มิถุนายน 2557  แนวทางการดําเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

     
     
     
     

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันของชาติ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี เพือการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในหมู่บ้านและพัฒนาสตรีในด้าน
ต่างๆ  การให้ความรู้เพือการพัฒนาสตรีในพืนที การส่งเสริมการจัดตัง
ศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายทีเน้นและมุ่งผลสัมฤทธิ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559

     
     
     

โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
นักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่า
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การ
กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

     
     

โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทการ เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันท
การ เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดัง
นี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกําลังกาย และการตรวจ
สุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่น
กีฬา/การออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุด
นักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

     
     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 635,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียน
รู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธี
ทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาสกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
โล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
     
     
     

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของ
รางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
     

โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันอาฬาหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธี
ทางศาสนา  
ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนตามโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร จํานวน 35,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เพือจ่ายเป็น
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ตามระเบียบ และหนัง
สือสังการ ดังนี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 9,910,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,910,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,910,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสนามกีฬา บ้านลาดหญ้า หมู่ที 1 จํานวน 282,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสนามกีฬา บ้าน
ลาดหญ้า หมู่ที 1 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง หรือรวม
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525 ตารางวา ก่อสร้างตามแบบและราย
ละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างท่อระบายนํา บริเวณถนนบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที 3 จํานวน 498,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา บริเวณถนนบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่
ที 3 โดยวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชัน3 ขนาด o 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 119 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและราน
ละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างธนาคารนําใต้ดิน บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลาด
หญ้า

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างธนาคารนําใต้ดิน บริเวณสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ที 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต
.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็กพืนป้าย
ตาข่าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.5 เมตร จํานวน 7 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณโรงกรองประปา บ้านจันอุย หมู่ที 5 จํานวน 3,880,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณโรงกรองประปา บ้าน
จันอุย หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมก่อสร้าง ห้อง
นํา-ส้วม ก่อสร้างตามแบบแปลนที อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท หมู่ที 5 จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เย็นสนิท หมู่ที 5โครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีท ขนาดพืนทีหลังคาไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้ากําหนด
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ก่อสร้างห้องเก็บพร้อมชันวาง เครืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ กองช่าง บริเวณภาย
ใน อาคาร 77 ปี หลวงพ่อลําใย

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บพร้อมชันวาง เครืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ กอง
ช่าง บริเวณภายใน อาคาร 77 ปี หลวงพ่อลําใย  ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านหลุมมะกอก หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านหลุม
มะกอก หมู่ที 6 โดยก่อสร้างหอถังขนาดจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 ถัง พร้อมวางท่อประธานพีวีซี ขนาด o 3 
นิวและ o 2 นิว ชัน 8.5 รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ก่อสร้างอาคาร พร้อมติดตังเครืองกรองนําดืม บริเวณบ้านพักรูปตัวยูหน้า
แฟลต

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร พร้อมติดตังเครืองกรองนําดืม บริเวณบ้าน
พักรูปตัวยูหน้าแฟลต โดยก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4 เมตร ติดตังเครืองกรองนํา 1 ระบบ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ต่อเติมอาคารสํานักงาน บริเวณห้องกองคลัง จํานวน 980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงาน บริเวณห้องกองคลัง โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและราย
ละเอียด อบต.ลาดหญ้า กําหนด

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านท่าหวี เชือมทาง
หลวง 323 หมู่ที 4

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านท่า
หวี เชือมทางหลวง 323 หมู่ที 4 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและราย
ละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านหนองแกบน หมู่ที 7 จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านหนองแกบน หมู่ที 7 โดย
ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและราย
ละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ที 7 จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่
ที 7 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและราย
ละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลา 77 ปี หลวงพ่อลําใย จํานวน 468,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลา77 ปี หลวงพ่อลําใย ขนาดพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 652.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ก่อ
สร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากําหนด
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า จํานวน 2 สถานี     
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,136,721 บาท
งบกลาง รวม 12,136,721 บาท
งบกลาง รวม 12,136,721 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายเพืออุด
หนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81ลงวันท1ี0กรกฎาคม 2557เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสังการดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429  ลง
วันที 6 ธันวาคม 2554  เรือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2555 เพิมเติม 

     
     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2548   
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2553(ฉบับที 2)พ.ศ.2559  

     
     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548ข้อ16และข้อ17ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุดทีมท 0891.3/ว1381ลงวันที 2กรกฎาคม2558      
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สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นันตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313. 4 /ว 667 ลงวัน
ที12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที10ตุลาคม2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นํา
ป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215ลงวันท6ี
มิถุนายน2559เรืองซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.2/ว76
 ลงวันท1ี3 มกราคม 2558 เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที11สิงหาคม 2558 เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัยนําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843ลงวันที 28เมษายน 2559 เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว2360ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 เรืองการเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2559
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท0808.2/ว 3358ลงวันที 2
ตุลาคม 2553
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76
ลงวันท1ี3มกราคม2558เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว 
10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที19มิถุนายน 2558เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที15กรกฎาคม2559เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหารส่วนตําบล จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหารส่วน
ตําบลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
 หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
         
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน
ที 3 มิถุนายน 2537""     
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 374,721 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที
ที 21 กรกฎาคม   2559 เรือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
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