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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
อําเภอเมืองเพชรบรุี จงัหวัดเพชรบุร ี
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 

บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับทุกท่านได้ทราบ  
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน      44,449,700.95  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน      24,206,318.95  บาท 
1.1.3 เงินทุนสาํรองสะสม จํานวน      12,535,132.78  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม  0.00  บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน  0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

(1)  รายรับจริง จํานวน  19,401,942.45 บาท 
หมวดภาษีอากร จํานวน 129,525.55  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 126,553.20  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 183,772.60  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,613,058.10  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,349,033.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  151,000  บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จํานวน  12,156,393.51  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จํานวน  3,378,898.00  บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 6,070,415.00  บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,439,450.51  บาท 
 งบลงทุน จํานวน 625,550.00  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 642,080  บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  140,000.00  บาท 
(5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน  810,000  บาท 
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   0.00  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
 

 รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 122,929.49 86,000.00 86,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,264.70 30,000.00 30,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 196,354.33 191,000.00 191,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,700.00 63,000.00 63,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 370,248.52 372,000.00 372,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
หมวดภาษีจัดสรร 13,536,494.20 13,200,000.00 13,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 13,536,494.20 13,200,000.00 13,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,282,666.00 7,428,000.00 7,428,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,282,666.00 7,428,000.00 7,428,000.00 

รวม 21,189,408.72 21,000,000.00 21,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561 ประมาณการปี 2562 
รายจ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 3,900,911.00 4,294,796.00 4,774,510.00 
งบบุคลากร 6,739,805.00 7,651,924.00 8,090,920.00 
งบดําเนินงาน 1,813,288.08 5,710,400.00 4,396,950.00 
งบลงทุน 2,306,989.00 2,748,300.00 3,228,540.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000.00 15,000.00 
งบเงินอุดหนุน 507,894.29 569,580.00 494,080.00 

รวมรายจ่ายงบประมาณ 15,268,887.37 21,000,000.00 21,000,000.00 

รวม 15,268,887.37 21,000,000.00 21,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งขอ้บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,092,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,325,590 
แผนงานสาธารณสุข 270,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 853,920 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,220,080 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 225,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,888,540 
แผนงานการเกษตร 30,000 

ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 4,774,510 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 21,000,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
อําเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ    
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้     
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองเพชรบุรี 

ข้อ 1. ข้อบญัญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจํานวน     

รวมท้ังสิ้น 21,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,092,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 2,325,590 
แผนงานสาธารณสุข 270,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 853,920 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,220,080 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 225,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,888,540 
แผนงานการเกษตร 30,000 

ด้านการดําเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง 4,774,510 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 21,000,000 
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท ดังน้ี 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี........................................ 
  (ลงนาม)....................................................................... 
                                                                                                         (นายนที เพ็งพิณ) 
                                                                                ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
                        อนุมัติ 
 
(ลงนาม)................................................... 
          (                                     ) 
ตําแหน่ง    นายอําเภอเมืองเพชรบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน  21,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 6,226,660 บาท 

งบบุคลากร รวม 4,395,660 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,881,960 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

จํานวน 495,840 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

จํานวน 38,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

จํานวน 38,400 บาท 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ระเบียบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

จํานวน 82,560 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ระเบียบ
บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

จํานวน 1,226,760 บาท 

    
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,513,700 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และการ

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบลในสํานักงานปลัดฯ ตําแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) ตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น ตําแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  

 
 

จํานวน 1,739,280 บาท 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/เงินปรับเพ่ิม

ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในสํานักงานปลัดฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 84,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ

ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง) และ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 14 ง 18 กุมภาพันธ์์ 2559) ฯลฯ 

จํานวน 126,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่ง 
คนงาน และ ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ฯลฯ 

จํานวน 528,420 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป และ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตําแหน่ง คนงาน ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 36,000 บาท 
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งบดําเนนิการ รวม 1,800,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 
2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ 

จํานวน 50,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล/  

ผู้มีสิทธิตามกฎหมายฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเล่าเรียน ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทําป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดต้ังไฟฟ้า 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซต์ ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

จํานวน 100,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท 

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 ฯลฯ  

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ฯลฯ 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาและงานรัฐพิธ ี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม

ในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ และ

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

http://www.thongthinlaws.com/2015/02/08084-2381-28-2548.html
http://www.thongthinlaws.com/2015/02/08084-2381-28-2548.html
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เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ 

4) โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
ค่า อาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 
ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 168 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

5) โครงการวันแม่แห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 165 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 
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เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 167 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

จํานวน 720,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

2) ค่าดําเนินการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน/
สมาชิกสภาท้องถิ่น คราวหมดวาระ หรือเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ ว่างลง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด การประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง ค่าดําเนินการจัดการเลือกต้ัง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการเลือกต้ัง ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฯลฯ 

ต้ังไว้ 300,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที่ 182  

3) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้นําท้องถ่ิน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที่ 179 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับและผู้นําท้องถ่ิน       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น
ที่ใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที่ 180 

ต้ังไว้ 300,000 บาท 

5) โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนตําบลและ
คณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 176  

 
 
            

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท 

(2) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อมกลาง) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก
นํ้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท 

(3) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อมปกติ) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก
นํ้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

ต้ังไว้ 180,000 บาท 
 
 

    
ค่าวัสดุ  รวม 330,000 บาท 

ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 

ปากกา หนังสือพิมพ์ นํ้าด่ืม ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ  

จํานวน 100,000 บาท 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใช้

ในสํานักงาน 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 



16 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าอะไหล่ สัญญาณไฟวับวาบ และช้ินส่วนที่เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ สําหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ รถตู้ รถยนต์ รถกระเช้า และรถยนต์
บรรทุกนํ้า ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 50,000 บาท 

ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน 

นํ้ามันเคร่ือง มันเบนซิน นํ้ามันดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถตู้ รถกระเช้าฯ 
รถยนต์บรรทุกนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เครื่องตัดหญ้าที่ใช้  
ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเช้ือเพลิงและหล่อลื่นหรับเครื่องจักรกลของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอมาใช้ในราชการ และจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
ว 603 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 100,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เคร่ืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 60,000 บาท 
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ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

แก้วนํ้า จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองพลับ ศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 120,000 บาท 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯล  

จํานวน 20,000 บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองพลับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
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ค่าบริการไปรษณีย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น เช่น ค่าดูแล  

เวปไซต์ ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซต์ ค่าปรับปรุงเวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 80,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ 08)  หน้าที่ 202 

 
 
 

 

จํานวน 20,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
เงินอุดหนนุ รวม 11,000 บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย 
เพ่ือดําเนินการโครงการบริหารอํานวยการศูนย์ประสานการ

ปฏิบัติการร่วม และอํานวยความสะดวกของประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน 
บริหารท่ัวไป หน้าที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จํานวน 11,000 บาท 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท 

งบรายจา่ยอ่ืน รวม 15,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน รวม 15,000 บาท 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนา
ระบบต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบัน หรือบุคคล  
ในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร  
ส่วนตําบลหนองพลับ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการจ้างเหมาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 176             

จํานวน 15,000 บาท 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,850,700 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,440,700 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,700 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และการปรับปรุง

เงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ในกองคลังฯ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ 
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อํานวยการท้องถ่ินระดับต้น นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   

จํานวน 1,209,000 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองคลังฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 12,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ

ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) 
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่  
22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 14 ง 18 กุมภาพันธ์์ 
2559) ฯลฯ 

 
 

จํานวน 42,000 บาท 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 
2557 ฯลฯ 

จํานวน 146,280 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 31,420 บาท 

    
งบดําเนนิการ รวม 400,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง

จํานวน 50,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเล่าเรียน ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจําปี การจัด

แผ่นพับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

 
 
 

จํานวน 10,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวกับเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 210,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล กองคลังฯ ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ 
ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่ 
19 กุมภาพันธ์ 2561 ฯลฯ  

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป หน้าที่ 149 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

3) โครงการให้คําปรึกษาแนะนําและออกจัดเก็บภาษี  
นอกสถานท่ี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ 
ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ 177             

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ในกองคลังฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ     

จํานวน 30,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ   

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ 08)  หน้าที่ 203 

จํานวน 10,000 บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย  รวม 200,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 200,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามท่ีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
แก่ อปพร. ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชา 

สัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตัดสติกเกอร์เครื่องหมาย อปพร.  
ติดศูนย์ อปพร. รถยนต์สํานักงาน หรือรถตู้ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์จราจร ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

 
 
   

จํานวน 10,000 บาท 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 70,000 บาท 
 
 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่าย แก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามที่ได้รับมอบหมาย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับ
การแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

2) โครงการจัดต้ังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาล  
วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ  
อปพร. และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน หน้าที่ 160              

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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  นํามาจากแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ ปี  (พ .ศ .  2561 – 
2564)   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 160              

4) โครงการส่งเสริมความรูเ้ก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน หน้าที่ 160                             

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ์  

ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สารเคมีดับเพลิง ข้อแยกสามทาง สายส่งนํ้าดับเพลิง  
ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง พลั่ว ขวาน คีมตัดเหล็ก ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ  

จํานวน 20,000 บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไซเรน กรวยจราจร ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อก๊ักสะท้อนแสง 

เคร่ืองแบบ อปพร.ฯลฯ  
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เ ช่น ไฟฉาย 

กระบองไฟสัญญาณ ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านกระบองไฟสัญญาณ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,040,560 บาท 

งบบุคลากร รวม 890,560 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 890,560 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) 
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น และ ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

รวม 649,800 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) 
อํานวยการท้องถ่ินระดับต้น และตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  

ที่ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) 
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง กําหนด

รวม 42,000 บาท 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542


32 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 
2557 ฯลฯ 

รวม 176,760 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

รวม 12,000 บาท 

    
งบดําเนนิการ รวม 150,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

รวม 50,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล/  

ผู้มีสิทธิตามกฎหมายฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเล่าเรียน ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง

เหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทําป้ายประกาศ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 30,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 

แฟ้ม ปากกา ยางลบ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ  

รวม 10,000 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เคร่ืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 
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เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 1,285,030 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 536,950 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 261,950 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง

เหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทําป้ายประกาศ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 241,950 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  
จํานวน 15 คน เป็นเงิน 25,500 บาท 

 

ต้ังไว้ 146,950 บาท 
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(2) ค่าอาหารกลางวัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 15 คน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 73,500 บาท 
โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 15 X 123 = 36,900 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 15 X 122 = 36,600 บาท 
(3) ค่าหนังสือเรียน 
เพ่ือจ่ายเป็นหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็นเงิน 
6,450 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 

(8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด  
ในสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 21,000 บาท  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 152 และ 186   
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3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มพนูประสบการณ์ชีวิต   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ         

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ    

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 153   

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 165               

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

5) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริม

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 166                

6) โครงการพอ่แม่ชวนลูกเลา่นิทาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 166             

ต้ังไว้ 5,000 บาท 

7) โครงการศกึษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดธรรมรังษี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ 

 
 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 153  

    
ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า  
สวิทช์ไฟฟ้าฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กวาด  

แก้วนํ้า จาน ชาม นํ้ายาล้างห้องนํ้าฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

รวม 9,964 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 205,036 บาท 

1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 62 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 118,806 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี ้

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 7.37X62X130 = 59,403 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 7.37X62X130 = 59,403 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 30 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 57,486 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 7.37X30X130 = 28,743 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 7.37X30X130 = 28,743 บาท 

   

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จัดสรรอัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 15 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 28,744 บาท โดยแยกเป็น
ภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 15X7.37X130 = 14,372 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 15X7.37X130 = 14,372 บาท 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (9) การจัดการศึกษา 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 187  

วัสดุการศึกษา รวม 30,000 บาท 

1) โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดธรรมรังษี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ .  2561 – 
2564)   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน 
การศึกษา หน้าที่ 151  

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 

อาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  

รวม 10,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 280,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรงัษี 
เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองเล่นสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัดธรรมรังษี ได้ใช้ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 151   

รวม 
ต้ังไว้ 

100,000 
100,000 

บาท 
บาท 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น เคร่ืองเล่นเด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
(แบบ ผ.08) หน้าที่ 206   

 
 
 
 

รวม 30,000 บาท 
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ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ รวม 150,000 บาท 
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี ให้ร่มรื่น 

สวยงาม และความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 155   

ต้ังไว้ 150,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 468,080 บาท 

เงินอุดหนนุ รวม 468,080 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 468,080 บาท 
อุดหนุนสําหรบัสนบัสนนุอาหารกลางวัน ต้ังไว้ 368,000 บาท 
1) โรงเรียนบ้านดอนย่ีกรอก อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน

จํานวน 200 วัน จํานวน 62 คน เป็นเงิน 248,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน 
ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 62 X 100 = 124,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 62 X 100 = 124,000 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน
จํานวน 200 วัน จํานวน 30 คน เป็นเงิน 120,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน 
ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 30 X 100 = 60,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 30 X 100 = 60,000 บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2561 ฯลฯ 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 186  

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
หรือวิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลับ  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ หรือ
วิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลับ จํานวน 1 คน จํานวน  
12 เดือนๆ ละ 8,340 บาท เป็นเงิน 100,080 บาท  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
การจัดการศึกษา ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา 
หน้าที่ 151 

รวม 100,080 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 270,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 270,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

รวม 270,000 บาท 

1) โครงการ อสม. สัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ
ตําบลหนองพลับ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ อสม. 
สัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพตําบลหนองพลับ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)  
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 158  

ต้ังไว้ 60,000 
 

บาท 

2) โครงการดําเนนิงานส่งเสริมสุขภาพผูส้งูวัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 159  

ต้ังไว้ 30,000 
 

บาท 

3) โครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนขับา้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
แก่ประชาชนตําบลหนองพลับ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์  
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าจ้างเหมาสํารวจประชากรสุนับและแมว และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

ต้ังไว้ 70,000 บาท 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 158  

4) โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรร่ะบาดโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมา
พาหนะพ่นหมอกควันและอ่ืน ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 158  

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการใหค้วามรู้และการป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้ความรู้

และการป้องกันเร่ืองโรคติดต่อต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
แก่ประชาชนตําบลหนองพลับ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 159  

 
 

ต้ังไว้ 20,000 
 

บาท 
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6) โครงการห่วงใยสุขภาพผูสู้งอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข 
หน้าที่ 159  

ต้ังไว้ 40,000 
 

บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ รวม 853,920 บาท 

งบบุคลากร รวม 593,920 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,920 บาท 

เงินเดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและการปรับปรุง

เงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) อํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

รวม 541,920 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/เงินปรับเพ่ิม

ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ

ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 14 ง 18 กุมภาพันธ์์ 2559) ฯลฯ  

รวม 42,000 บาท 

    

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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งบดําเนนิการ รวม 250,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 
2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดแผน่พับ วารสาร 

ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รวม 30,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวกับเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 100,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศ ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

วัสดุสํานักงาน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ต่างๆ  ในส่วนสวัสดิการสังคมฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

 
        

รวม 20,000 บาท 
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ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึก 
ข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

รวม 40,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
(แบบ ผ.08) หน้าที่ 205  

 
 

รวม 10,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,040,080 บาท 

งบบุคลากร รวม 770,080 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 770,080 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และการปรับปรุง

เงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ในกองช่างฯ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) 
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   

รวม 718,080 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองช่างฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับ

ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) 
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่  
22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 14 ง 18 กุมภาพันธ์์ 
2559) ฯลฯ 

รวม 42,000 บาท 

    

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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งบดําเนนิการ รวม 250,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างต่างๆ และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ  

รวม 50,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ในกองช่างฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล/

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและเล่าเรียน ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

และค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดทําแผนพับ จัดทําป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมา  
ขุดลอกคู คลอง ต่างๆ ค่ากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง ค่าจ้างเหมางาน
ก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน ราง ท่อ ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 50,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลในกองช่างฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือใหส้ามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ถนน ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 

ปากกา ยางลบ เคร่ืองเขียน ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ  

รวม 20,000 บาท 

วัสดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือนําไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น หิน ดิน ทราย 
ท่อ ปูน กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป สี แปรงทาสี 
ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 และ  
มาตรา 68 ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

ค่าวัสดุการเกษตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด

ศัตรูพืช แมลง สัตว์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจาย สัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  

รวม 10,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ถนน รถยนต์ รถตู้ รถกระเช้าฯ 
รถบรรทุกนํ้า ถนน ราง ท่อ ระบายนํ้า ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
(แบบ ผ.08) หน้าที่ 204   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 20,000 บาท 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 180,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 180,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

และค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดทําแผ่นพับ จัดทําป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมา  
ขุดลอกคู คลอง ต่างๆ ค่ากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง ค่าจ้างเหมางาน
ก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน ราง ท่อ ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ  
ถนน ท่อ รางระบายนํ้า ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

รวม 60,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า 

สวิทช์ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

รวม 60,000 บาท 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะในตําบล และ

สถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 10,000 บาท 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 2,888,540 บาท 

งบลงทุน รวม 2,888,540 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 2,888,540 บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม 2,721,000 บาท 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบ

คลองชลประทาน บ้านสมอดาน หมู่ที่ 1  
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบ

คลองชลประทานบ้านสมอดาน หมู่ที่ 1 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี (คอสะพานบ้านสมอดาน หมู่ที่ 1 - เขตติดต่อหมู่ที่ 5) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 766 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตประมาณ 3,064 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.00 - 0.25 เมตรและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเช่ือม พ้ืนที่ประมาณ 18.00 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง 0.00 - 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จํานวน 8 ท่อน 
และท่อ PVC Ø 10 น้ิว ยาว 2.00 เมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) จัดให้มี
และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน หน้าที่ 124 
 

ต้ังไว้ 1,740,000 บาท 

2) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 3 ตําบลหนองพลับ 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ดําเนินการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านดอนทราย  (บ้านเจ๊นะ-บ้านมุฑิตา)  
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดขยายผิวจราจร  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่เทคอนกรีตประมาณ 85 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัว U ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร ยาว 133 เมตร และ  
วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 12 ท่อน 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) จัดให้มี
และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า ฯลฯ 

ต้ังไว้ 294,000  บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน หน้าที่ 132 

 

3) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

ดําเนินการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านดอนทราย (บ้านกํานันช่วย - 
หน้าโรงเรียนหนองพลับ) หมู่ที่ 3 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ขนาดขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตประมาณ 126 ตารางเมตร พร้อมรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร  
ยาว 142 เมตร และวางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 6 ท่อน และวางท่อ 
PVC. 8 น้ิว ยาว 7.00 เมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) จัดให้มี
และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน หน้าที่ 133 
 

ต้ังไว้ 311,000  บาท 

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านนายชอบ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองพลับ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านนายชอบ บ้านนางบรรจง - บ้านนางแว่นแก้ว) 
บ้านดอนย่ีกรอก หมู่ที่ 6 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่เทคอนกรีตประมาณ 240 ตารางเมตรพร้อมรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัว U ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร ยาว 80 เมตร และวางท่อ 
PVC. Ø 8 น้ิว จํานวน 8 เมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1) จัดให้มี
และบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน หน้าที่ 139 

ต้ังไว้ 272,000  บาท 
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ค่า K งานก่อสร้าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า K ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) กําหนดไว้ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณ  
ค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเง่ือนไข  
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง) ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 104,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุง
ระบบ ระบายนํ้า ถนน ท่อ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564)  
(แบบ ผ.08) หน้าที่ 207   

 

รวม 50,000 บาท 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง อัตราร้อยละ 4.5 ของ
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
และกฎกระทรวง ของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กําหนดอัตรา
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจา 
นุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก 23 สิงหาคม 2560) และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯลฯ 

 
 
 
 

 

รวม 117,540 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 120,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 120,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 120,000 บาท 

1) โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลพบประชาชน  
เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลพบประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเก่ียวข้องและ
จําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที่ 180 

 

ต้ังไว้ 10,000 
 

บาท 

2) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเก่ียวข้อง  
และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ    

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7) 
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์  
จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโรงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 150  

  
3) โครงการ big cleaning day 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการ big 

cleaning day เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เก่ียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ      

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และ(7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ําเสีย และ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโรงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 150   

 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

4) โครงการท้องถ่ินหนองพลับสวยด้วยมือเรา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการท้องถ่ิน

หนองพลับสวยด้วยมือเรา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ     

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และ (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโรงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 150   

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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5) โครงการชมุชนสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการชุมชน  

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ         

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (9) 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 157 

 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตําบลหนองพลับ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ 

แก่ประชาชนตําบลหนองพลับ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา  
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (7) 
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 157  

 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และจําเป็นในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 



65 
 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ หน้าที่ 157  

 
8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการ

แผนชุมชนระดับตําบล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542  
มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ หน้าที่ 181  

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 40,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 40,000 บาท 

1) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพ่ือเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติดตําบลหนองพลับ        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 
67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 156 

ต้ังไว้ 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

2) โครงการเด็กและเยาวชนแข่งสะบ้าเพื่ออนุรักษ์  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต  ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 172             

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 170,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 170,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

รวม 170,000 บาท 

1) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น  
พระราชกุศล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 174  

            

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

2) โครงการสืบสานกิจกรรมวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 173   

           

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

3) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ  
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
ฯลฯ\ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 167   

 
4) โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก

และเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “กิจกรรมโตไปไม่โกง” 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น แผนงาน 
การศึกษา หน้าที่ 155      

 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

5) โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเท่ียวไทยทรงดํา
ตําบลหนองพลับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 171 

             
6) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 171   

           

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 
67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ(11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 ฯลฯ     

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 171  

            
8) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ําพระ รดน้ํา

ขอพรผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 165               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 15,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน   รวม 15,000 บาท 
เงินอุดหนนุ   รวม 15,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 15,000 บาท 
โครงการสนบัสนนุงบประมาณการจัดงานพระนครคีร-ี

เมืองเพชร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

เพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ
จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ 33 ประจําปี พ.ศ. 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
บูรพมหากษัตราธิราช ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมและธํารงไว้ซึ่งศิลป 
วัฒนธรรมอันดีงาม การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุร ี 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือเป็นประตูต่อยอดไปในระดับ 
ASEAN และส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ฯลฯ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 191 

ต้ังไว้ 15,000 บาท 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 30,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี     

รวม 30,000 บาท 

1) โครงการอบรมส่งเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (7) 
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ . 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน การเกษตร หน้าที่ 170 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 4,774,510 บาท 

งบกลาง รวม 4,774,510 บาท 
งบกลาง รวม 4,774,510 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เพ่ือจ่ายเป็นการสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณเพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันด้วย 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ประกอบกับ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง 
หน้าที่ 163  

รวม 50,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับที่มีสิทธ์ิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพ่ิมเติม) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง 
หน้าที่ 162  

 
 

รวม 3,778,740 
 

บาท 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการและทุพพล

ภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ที่มีสิทธ์ิและคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ประมาณการข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ เบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับ    

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง 
หน้าที่ 162  

รวม 623,040 บาท 

    
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้

ทําการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 
(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมาณการเพ่ิมเติม)  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234  
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 757  ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง 
หน้าที่ 162  

 
 
 

รวม 30,000 
 

บาท 



75 
 

สํารองจ่าย 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย  

หรือ ภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง
หรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเน่ืองมาจาก
การกระทําของผู้ก่อการร้าย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือสาธารณภัยที่เกิดข้ึนโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมาย
ว่าจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกล้ และจําเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน หรือ ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์
และด้านการประมงด้วย การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติ
น้ันสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ
ซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว 
และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 
ตลอดจนการให้คําปรึกษาแนะนําและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ อันเป็นการจําเป็น เพ่ือให้การดํารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้าน กายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล  
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
การสาธารณสุขที่จําเป็น เพ่ือให้การดํารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ

รวม 102,010 บาท 
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รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ดังน้ี                

รวม 
 

55,000 บาท 

1) เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพื้นที่ 

เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล (ตามรายหัวประชากร X 45) = 2,500 X 45 = 112,500 บาท 
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ) จํานวน 45,000 บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่  
30 พฤษภาคม 2557 เร่ือง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสาภาพในระดับท้องถิ่นและหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 3.18.15/191 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนุบสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่  
พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน  
งบกลาง หน้าที่ 189  

   

2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองพลับ 
เพ่ือใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล  

หนองพลับ จํานวน 10,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เร่ือง การดําเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ 
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นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน  
งบกลาง หน้าที่ 189  

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือ

แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 โดยคํานวณ
จากประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณรวมท้ังเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพ่ือช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ที่ค้างส่งหรือส่งขาด ให้ต้ังงบประมาณให้ครบถ้วน
ทุกรายการ ฯลฯ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ฯลฯ 

นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน งบกลาง  
หน้าที่ 193  

 

รวม 135,720 บาท 
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http://www.wiangphangkham.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539965149&Ntype=4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiangphangkham.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539965149&Ntype=4
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	6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน       การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ
	นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 167

