
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,535,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,538,300 บาท

งบบุคลากร รวม 6,255,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท ตั้งไว้ 244,800 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
    ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว้ 269,280 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. เลขานุการสภาอบต.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว้ 21,000 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
    ในอัตราเดือนละ 880 บาท ตั้งไว้ 21,120 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. เลขานุการสภาอบต.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว้ 21,000 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
    ในอัตราเดือนละ 880 บาท ตั้งไว้ 21,120 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. เลขานุการสภาอบต.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  11:27:49 หน้า : 1/36



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,400 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. เลขานุการสภาอบต.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว้ 134,640 บาท
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท ตั้งไว้ 110,160 บาท
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 20 คน
    ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 1,728,000 บาท
4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 20 คน
    ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,400 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. เลขานุการสภาอบต.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,511,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,583,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่น
ตามสิทธิ์ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัดอบต. 
นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่งปลัดอบต. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,182 บาท
เพื่อจายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
และค่าเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,078 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เช่น เบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ
และผู้มีสิทธิ ถือปฎิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลโดยดําเนินการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 633,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมา จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อบต.
ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซด์ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
ที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ ภายในที่ทําการอบต. และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ประมาณการไว้
ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจํา
เป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
  (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน
ค่ารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
ถือปฏิบัติตามข้อ(1) และ(2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่
28 กรกฏาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพพระ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ
ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการและค่าดําเนินคดีกรณีผิด
สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
การดําเนินคดี

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพานประดับ พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลา
สําหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่าง หรือใช้ในงานศาสนาหรืองานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ
ค่าพวงมาลา และพานประดับดอกไม้
  2. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2530 เรื่องการเบิกจ่ายดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา
และพานประดับพุ่มดอกไม้

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน/บุคคลต้นแบบ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับ
การอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ข้อ 11
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โครงการเสริมสร้างความปรองดองและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้อง
ถิ่นกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับ
การอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ข้อ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในจ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
หนังสือพิมพ์ นํ้าดื่ม เก้าอี้ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วนํ้า
จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ผ้าคลุมโต๊ะ ถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วน
ที่เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ 
สําหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชี้อเพลิงและหล่อลี่น เช่นนํ้ามัน นํ้ามันเครื่อง
และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ สําหรับรถยนต์และพาหนะอื่นใดของอบต.
งานอื่นใดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับ
เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่อบ
ต.
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พิล์ม แผ่นซีดี และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล
แบบต่าง ๆ สายเคเบิล และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 165,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการอบต.โพพระ และอาคารสถานที่
ต่าง ๆ
ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานอบต. ใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เช่น ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่า
พื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าธรรมเนียมในการบริการ และค่าใช้จ่าย
ในการบริการอินเตอร์เน็ต

งบลงทุน รวม 71,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง
จํานวน 20,000 บาท คุณลักษณะเป็นไปตามราคาท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 ข้อ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 ชุด ชุดละ 700 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
  - สมารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ข้อ 14
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ข้อ 16

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม จํานวน 11,000 บาท
โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ
เมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2563  ถือปฏิบัติตาม
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ข้อ 125 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 23,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 23,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 23,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลาง
ในการสํารวจความพึงพอใจใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ข้อ 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,137,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,687,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,687,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,320,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่น
ตามสิทธิ์ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
และค่าเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เช่น เบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ
และผู้มีสิทธิ ถือปฎิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลโดยดําเนินการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

แผนที่ภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจําปี การจัดแผ่นพับ
การชําระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ตามระเบียบ
  กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
  1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
◌ื  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในจ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วนํ้า
จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ผ้าคลุมโต๊ะ ถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล
แบบต่าง ๆ สายเคเบิล และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
งบลงทุน รวม 30,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 2,600 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที
  - มีความจําไม่น้อยกว่า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ข้อ 14

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  11:27:49 หน้า : 13/36



ค่าซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
แสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core)     
โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง
จํานวน 1 หน่วย
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8MB
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
◌ื  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 
1TB หรือชนิด Solid Statte Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
  - มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชิ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ข้อ 14

ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ
5,800 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกวา 15 นาที
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ข้อ 14
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้สอยอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฏหมาย ข้อปฏิบัติ ดังนี้
  1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
  2) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว2373
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2557
  3) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ข้อ 8

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วน
ที่เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่  และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ 
สําหรับรถบรรทุกนํ้า และอื่นๆ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน นํ้ามันเครื่อง
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล ฯลฯ รถยนต์อบต. และพาหนะอื่นใดของอบต.
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับเครื่อง
จักร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาใช้ในราชการ และจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงาน
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่อบต. 
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 842,820 บาท

งบบุคลากร รวม 722,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 722,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่น
ตามสิทธิ์ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา และ
นักวิชาการศึกษา
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เช่น เบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ
และผู้มีสิทธิ ถือปฎิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมา จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อบต.
ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซด์ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
ที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ ภายในที่ทําการอบต. และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในจ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
หนังสือพิมพ์ นํ้าดื่ม เก้าอี้ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล
แบบต่าง ๆ สายเคเบิล และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,493,423 บาท
งบบุคลากร รวม 603,973 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,973 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,999 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่งข้าราชการพนักงานครูตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,974 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 889,450 บาท
ค่าใช้สอย รวม 622,170 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมา จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อบต.
ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซด์ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
ที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ ภายในที่ทําการอบต. และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนาทางวิชาการ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 572,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
  1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 490,100 บาท
      1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบ้าน (29x245x20=142,100 บาท)
            จํานวน 142,100 บาท
      1.2 โรงเรียนวัดโพพระใน  (87x200x20=348,000 บาท)
            จํานวน 348,000 บาท
  2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)
      2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบ้าน
ตั้งไว้ 49,300 บาท  (29x1,700=49,300 บาท)  
  3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ตั้งไว้ 32,770 บาท
       3.1 ค่าหนังสือเรียน (200x29=5,800 บาท) จํานวน 5,800 บาท
       3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน(200x29=5,800 บาท)จํานวน 5,800
 บาท
       3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300x29=8,700 บาท) จํานวน 8,700
 บาท
       3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430x29=12,470 บาท
การตั้งงบประมาณเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยที่
สุด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 43 ข้อ 1
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในจ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 267,280 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
หนังสือพิมพ์ นํ้าดื่ม เก้าอี้ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วนํ้า
จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ผ้าคลุม ถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 222,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่
  1) จ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบ้าน จํานวน 55,570 บาท
(29x260x7.37=55,570)
  2) จ่ายให้แก่โรงเรียนวัดโพพระใน จํานวน 166,710 บาท
(87x260x7.37=166,710)
ตั้งไว้ 222,280 บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ข้อ 5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม แผ่นซีดี และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า 
เครื่องหมายยศและสังกัด และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ 
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่ง
ชาติ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ข้อ 14

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุตรวจ
สอบ
สารเสพติด และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ 
*การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมาบุคคลอื่นสํารวจสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก กําจัดยุงลาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ข้อ 7

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรี
สว่างวัฒน วรขัตติราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ของอปท. พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1175 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว827 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ข้อ 6

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันเรื่องโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ข้อ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000
 บาท
จํานวน 11 หมู่บ้าน เป็นเงิน 220,000 บาท ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ข้อ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,209,094 บาท

งบบุคลากร รวม 1,000,094 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,000,094 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 549,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินอื่น
ตามสิทธิ์ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา  ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 384,854 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
และค่าเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจดมาตรวัดนํ้าประปา พนักงานผลิตนํ้า
ประปา
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํ้าประปา และพนักงานผลิตนํ้าปา
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 472,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เช่น เบี้ยประชุม พาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
การตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ
และผู้มีสิทธิ ถือปฎิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลโดยดําเนินการ
ตามระเบียบ ถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ค่าจัดทําแผ่นพับ จัดทําป้ายต่าง ๆ ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกลอกคุคลอง งานท่อระบายนํ้าประปาต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในจ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
หนังสือพิมพ์ นํ้าดื่ม เก้าอี้ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
 และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สําลี และผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล
แบบต่าง ๆ สายเคเบิล และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับผลิดนํ้าประปา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพพระ

งบลงทุน รวม 737,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 637,000 บาท
ค่าถมดิน

ถมดินข้างอาคารอบต.โพพระ ม.7 จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตําบลโพพระ ม.7
 ตั้งไว้ 491,000 บาท
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอบการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้า 37 ข้อ 89

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ติดตั้งกระจกโค้ง ในเขตตําบลโพพระ จํานวน 146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้ง ในเขตตําบลโพพระ 
จํานวน 30 ชุด ตั้งไว้ 146,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามแบบที่อบต. กําหนด 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอบการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้า 42 ข้อ 2

งานไฟฟ้าถนน รวม 656,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรค
น็อตและสกรู สายไมล์  และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นแก๊สหุงต้ม นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

งบลงทุน รวม 496,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 496,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากร้านอาหารครูจวนถึงวัดโพธิ์พระนอก ม.7,8,9 จํานวน 496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่ร้านอาหารครูจวนถึง
วัดโพธิ์พระนอก เลียบคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3
หมู่ที่ 7,8,9 จํานวน 10 ต้น (รายละเอียด ตามแบบอบต.กําหนด)
งบประมาณ 496,000 บาท
  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 36 ข้อ 82

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 3

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งนํ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,965,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมา จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อบต.
ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซด์ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
ที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติ ภายในที่ทําการอบต. และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ถือปฏิบัติตาม กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 2

โครงการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 3

โครงการจัดงานวันเฉลิมเพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร ฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 4
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โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 5

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 6

โครงการปลูกฝังค่านิยมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
ประโยชน์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ข้อ 7

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ข้อ 1

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ข้อ 7
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์อบต.โพ
พระ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ข้อ 12

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้
บริหารและสมาชิกอบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของอบต.โพพระ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ข้อ 15

โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนเกี่ยวกับพรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ข้อ 9

งบลงทุน รวม 1,770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,770,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตองค์กาบริหารส่วนตําบล
โพพระ

จํานวน 1,770,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ และค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพพระ จํานวน 16 จุด  จํานวนเงิน 1,770,000 บาท
คุณลักษณะเป็นไปตาม
๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
๒. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42 ข้อ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ข้อ 2

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี
สนับสนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี
พ.ศ. 2563 ถือปฎิบัติตาม
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 44 ข้อ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้กับเอกชนนิตบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
-เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์
การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่าย
◌ื◌่อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปู๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบ
 *การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,005,203 บาท

งบกลาง รวม 5,005,203 บาท
งบกลาง รวม 5,005,203 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ขอค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  2) หนังสือสํานักงานงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง
  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
ในอัตราร้อยละ 0.2 ขอค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่าย
พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามพ.ร.บ. และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2) หนังสือสํานักงานงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว2506
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์บริหาร
ส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
  1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 
 พฤศจิกายน 2552
  2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,028,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ รายละเอียดดังนี้
  - ผู้สูงอายุ มีอายุ 60-69 ปี จํานวน 219 คน คนละ 600 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 1,576,800 บาท
 - ผู้สูงอายุ มีอายุ 70-79 ปี จํานวน 143 คน คนละ 700 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 1,201,200 บาท
 - ผู้สูงอายุ มีอายุ 80-89 ปี จํานวน 90 คน คนละ 800 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท
 - ผู้สูงอายุ มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป จํานวน 19 คน คนละ 1,000 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 228,000 บาท
 - ผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปี รายใหม่ จํานวน 22 คน คนละ 600 บาท จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 158,400 บาท
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.6/ว 2927 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ข้อ 10

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
 - ผู้พิการ จํานวน 35 คน คนละ 800 บาท จํานวน12 เดือน 
เป็นเงิน 336,000 บาท
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.6/ว 2927 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ข้อ 11
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 คน คนละ 500 บาท จํานวน12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000 บาท
  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.6/ว 2927 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ข้อ 12

สํารองจ่าย จํานวน 150,956 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย หรือที่จําเป็น
กรณีที่มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม
ให้เป็นอํานาจของผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
ถือปฏิบัติตาม 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545   
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.1/ว1765
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 145,847 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1
ถือปฏิบัติตาม 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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