
- 36 - 
 

         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562 
       รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
     อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
        รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                            ************************* 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    10,072,612   บาท   แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้
งบบุคลากร 
1. ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง      ตั้งไว้   2,571,120   บาท   
1. เงินเดือนนายก/รองนายก             ตั้งไว้     514,080    บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  
นายก/รองนายก  รายละเอียดดังน้ี 

   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล               
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือน (20,400x12)  เป็นเงิน    244,800   บาท  

   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน   
   - เงินค่าตอบแทน รายเดือน(11,220x2x12)          เป็นเงิน    269,280     บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ.วันท่ี 26 มิถุนายน 2557   
2. เงินค่าตอบแทน ประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   ตั้งไว้   42,120  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก  รายละเอียดดังน้ี 
   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล               

   - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  (1,750x12)        เป็นเงิน     21,000     
บาท  

   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน   
   - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง   (880x2x12) เป็นเงิน      21,120     บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2557      

  3. เงินค่าตอบแทน พิเศษนายก/รองนายก   ตั้งไว้   42,120  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษ       นายก/รองนายก  รายละเอียดดังน้ี 

   (1)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล               
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   -  เงินค่าตอบแทนพิเศษ     (1,750x12)         เป็นเงิน      21,000     
บาท  

   (2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน   
            - เงินค่าตอบแทนพิเศษ    (880x2x12)  เป็นเงิน      21,120     บาท 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ.วันท่ี 26 มิถุนายน 2557  

   4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว้  86,400 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (7,200x12)       
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2557   

 5.เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
   ตั้งไว้  1,886,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    รายละเอียดดังน้ี 

 -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(11,220x12)  ต้ังไว้      134,640     บาท 
  -รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(9,180x12)  ต้ังไว้      110,160 

   บาท  
       -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(7,200x12)  ต้ังไว้        86,400    บาท 
       -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน(7,200 x18x12) ต้ังไว้ 
1,555,200 บาท 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2557     
 2.  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        ตั้งไว้  4,779,852  บาท     
 (1) เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้   2,119,080  บาท    แยกเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  7  อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน แยกเป็น 

          - เงินเดือนต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         จ านวน    437,400  บาท 
                - เงินเดือนต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน    349,320   บาท 
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                   - เงินเดือนต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)   จ านวน   342,720   บาท 
    - เงินเดือนต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน              จ านวน    356,160  บาท 

             - เงินเดือนต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล                           จ านวน    305,640  บาท 
    - เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                           จ านวน    178,200  บาท 
    - เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(จนท.บันทึกข้อมูล)    จ านวน   149,640  บาท 

 ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

  (2) เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้   199,200    บาท    
       เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 1  อัตรา   ต้ังแต่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30  กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน แยกเป็น 
        - เงินเดือนต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   จ านวน   199,200  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

  (3) เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้      341,160     บาท     
       เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561  ถึง 30  กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยก
เป็น 

     - เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  341,160    บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

     (4) เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้   199,200  บาท     
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน   
       - เงินเดือนต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  จ านวน  199,200  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

 2. หมวดเงินประจ าต าแหน่ง    ตั้งไว้   252,000   บาท         
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  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  
  ถึง 30 กันยายน 2562   จ านวน  12  เดือน   แยกเป็น 
- เงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              จ านวน   168,000  บาท 
- เงินประจ าต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         จ านวน     42,000  บาท 
- เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)  จ านวน     42,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ  
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

3. เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ      ตั้งไว้   21,960   บาท     
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกัน 
    และบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561  ถึง  30  กันยายน 
2562 
    จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 1,830  บาท        

ตามค าสั่งกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด(เฉพาะ)ท่ี224/2553ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ชายแดน และ ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว.25 มกราคม 2559
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

  4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว้    13,644    บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  

2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน   13,644  บาท 
        ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ

วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

 5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้      741,744      บาท   

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน   6   อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  จ านวน   163 ,968  
บาท 

  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน    145,776  
บาท 
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      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  พนักงานขับร ถ 2 อัตรา                  จ านวน   216 ,000  
บาท 

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  นักการภารโรง                            จ านวน   108 ,000  
บาท 

            - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป                               จ านวน   108 ,000  
บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558  
   
แผนงานสาธารณะสุข 

       1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 5 อัตรา  ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน 2562  จ านวน  12  เดือน  แยกเป็น 

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการสาธารณสุข               จ านวน  190,80 0 
บาท 

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ                          จ านวน  108 ,000 
บาท 

      - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  พนักงานประจ ารถขยะ  จ านวน 3 อัตรา จ านวน 324 ,000 
บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
งานป้องกัน 

       1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   
  จ านวน  146 ,280 บาท   ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไป   
  เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5)  
  ลว.25 มกราคม 2559 

ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
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6.    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   122,784  บาท   
      1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  
       จ านวน 5 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน   แยก

เป็น 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน    13,644  บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา         จ านวน     24,000  บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง                    จ านวน    12,000  บาท 

  - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป                       จ านวน    12,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

     2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน 3 
อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ                        จ านวน  12 ,000 
บาท 

      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง  พนักงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตราจ านวน 36 ,000 
บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

      3. เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพ นักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป       
จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  
13,140 บาท  ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5)ลว.25 มกราคม2559
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
งบด าเนินงาน 

   1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม     1,970,000      บาท   แยกเป็น 
ค่าตอบแทน    ตั้งไว้รวม    190,000    บาท   
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
จ านวน  40,000  บาท  แยกเป็น 
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 (01) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นถ่ินเป็นกรณีพิเศษ     
          (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยถือปฏิบัติ  ตามระเบียบ  
กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวันท่ี  29  กันยายน  
2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 

          (02) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 
เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

       2. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้   100,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ส่วนต าบล
ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี2)พ.ศ. 
2551  

       3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสื่อ
สั่งการ  ดังน้ี   
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

ค่าใช้สอย       ตั้งไว้ รวม    1,250,000   บาท  แยกเป็น 
     1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    ตั้งไว้     200,000      บาท    

        เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดต้ังไฟฟูา ฯลฯ 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า   
1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา การเพิ่มก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ     ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง   
(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น 
(01)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว้ 10,000 บาท  ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่
เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ดังน้ี ในปีงบประมาณ25 61  มียอดรายรับจริง  
15,438,434.20  บาท  ค านวณได้ดังน้ี 15,438,434.20  x1/100 =154,384.35 บาท ให้
เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย   
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(02) ค่าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้ 20 ,000 บาท  ในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย   ข้อ (1) และ (2) ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 

   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ัง 
     งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่ น ตั้งไว้รวม  1,200,000  
บาท       แยกเป็น 
(01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ.ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนหายโศก ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2555 แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2558 

(02)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  300,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้น า คณะกรรมการชุมชน อสม.และประชาชน  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่ง
การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.
2557 (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท. 0808.2/ ว 3446 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 ) โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหายโศก   ได้ประมาณการรายรับไว้   33,408,000 บาท โดยได้ค านวณ ตาม
ข้อ1.3 รายได้เกิน ( วิธีค านวณ 33,408,000 x3% =1,002,240)  
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ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ล าดับท่ี 11 
 (03) ค่าใช้จ่าย ในงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  และวันส าคัญของชาติ       ตั้งไว้  40,000  บาท          
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(ส านักปลัด) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ล าดับท่ี 13  
(04) ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา     ตั้งไว้   10,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาตามความจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังน้ี 
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดิน
ทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ. อนุเสาวรีย์  ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
(05)โครงการกิจการสภาพบประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ตั้งไว้ 30,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหาย
โศกตลอดปีงบประมาณ 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
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ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อ
สั่งการ  ดังน้ี   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541   
    เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555   
    เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ล าดับท่ี 4 
(06) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล    ตั้งไว้   300,000  บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ังของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก   ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา ฯ กรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

1) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ล าดับท่ี 5 
 (07) โครงการ ท้องถิ่นไทย รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน         ตั้งไว้     10,000    บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการดังกล่า ว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  
ปรับปรุงท่ีสาธารณะ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระชนพรรษา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
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กรณบดินทรเทพยวรางกูร   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.2/ว 1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2559    

1) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานการเกษตร  ล าดับท่ี  4 

(08) ประเภทรายจ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกัน
ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวงการตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง การด าเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดท า
แผนท่ีการจัดท าทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ รวมท้ังค่า ใช้จ่ายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

   1)ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองท่ีใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 

   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 
  ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.1 แผนงานการเกษตร  ล าดับท่ี  5 

งานป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(01) ประเภทโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาล     ตั้งไว้  20,000 บาท   
เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญเช่น เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  
เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  

1) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท0810.5/ว1634 ลงวันท่ี22 กันยายน 
2557   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนมากที่ 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561   

  ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม  3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับท่ี  8 

      (02)ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขต ต าบลดอนหายโศกตั้งไว้ 2 0,000 
บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตต าบลดอนหายโศก   เพื่อ
สร้างภูมิคุมกันในเยาชนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  
ค่าปูายโครงการ  ค่าปุายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

          2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  
         การสง่เสริมกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2560    
4) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

           ส านักปลดั (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   
         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับท่ี  2 

  แผนงานสาธารณสุข 
   (01 ) โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า    ตั้งไว้   50,000  บาท               

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อม
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เข็ม  ยาคุมก าเนิด  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  
และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535 
2)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

   3)  ข้อบัญญัติต าบลดอนหายโศก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2554 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  
       การส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0810.5/1754 ลว.31 สิงหาคม 2560 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0810.5/ว0120 ลว.12 ม.ค.2560เรื่องแนวทาง

ปูองกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าของ อปท. 
7) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561   
8) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
 ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคม  3.6 แผนงานสาธารณสุข  ล าดับท่ี 2และ4 

  (02 ) โครงการ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก       ตั้งไว้    50,000   บาท                  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ รณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อม
เข็ม  ยาคุมก าเนิด  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  
และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  
      การส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
  3) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ    

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคม  3.6 แผนงานสาธารณสุข  ล าดับท่ี 2 

(03) โครงการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลดอนหายโศก        ตั้งไว้    30,000    บาท                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย เพื่อสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  

1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
2) พระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2560 
3) ประกาศมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว.18 ตุลาคม 2560 

   4) หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ท่ี มท.0810.5/ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561   
5) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ี มท.0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561   
    ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคม  3.6 แผนงานสาธารณสุข  ล าดับท่ี  3 

   4.ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  50,000   บาท     
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558 

ค่าวัสด ุ   ตั้งไว้   รวม      530,000    บาท  แยกเป็น  

1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
 2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
 3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
           ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

 5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
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งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

 6. ประเภทค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้   200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

     ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
7. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ตั้งไว้  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์   รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
 3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

           ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี  
 1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
 2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
 3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
          ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

9. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี  
 1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
 2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
 3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
 4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
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          ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
10.  ประเภทวัสดกุารเกษตร       ตั้งไว้     10,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น

ต้น 
           ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

11. ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้    10,000    บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

            ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
12. ประเภทวัสดดุับเพลิง    ตั้งไว้     10,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็น

ต้น 
       ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 

หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้    304,000    บาท  แยกเป็น 

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  
อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 

2560  
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2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 
2560 

3) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท0810.8/ว1529   ลว.3 สิงหาคม 
2560   

(2) ประเภทค่าน้ าประปา ตั้งไว้ 10 ,000 บ าท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหายโศก และกิจการต่างๆ ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนัง
สื่อสั่งการ  ดังน้ี 
4) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 

2560  
5) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 

2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท0810.8/ว1529   ลว.3 สิงหาคม 

2560   

(3) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯถือปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  

1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 
2560  

2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 
2560 

3) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท0810.8/ว1529   ลว.3 สิงหาคม 
2560   

(3) ประเภทค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย ์ ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) ถือปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 
7) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 

2560  
8) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 

2560 
9) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท0810.8/ว1529   ลว.3 สิงหาคม 

2560   
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(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  ถือปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 
2560  
2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 
2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท0810.8/ว1529   ลว.3 สิงหาคม 
2560   

หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้ 238 ,000  บาท  แยกเป็น 
1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์การเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์    
(01)อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติการปกป้องสถาบันตั้งไว้8,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอหนองหานตามโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
การปกปูองสถาบัน ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ล าดับท่ี 1 

 (01)อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ตั้งไว้   30,000   บาท                   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอหนองหานในการด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
ส านักปลัด (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม   
แผนงานรักษาความสงบภายใน ล าดับท่ี 1 
(01) อุดหนุน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้
200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน(คณะกรรมการหมู่บ้าน) จ านวน 10 หมู่บ้านแห่งละ 
20,000 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
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2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ีสุด ท่ี มท 08 10.5/ว 2072  ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม2561เรื่องซักซ้อมการต้ังงบประมาณประจ าปีงบประมาณ2562เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส านักปลัด  (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.256 1-2564)เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม  4.1 แผนงานสาธารณสุข  ล าดับท่ี 1 

หมวดรายจ่ายอื่น  ตั้งไว้   10,000   บาท 

1.  รายจ่ายอื่น ตั้งไว้    10,000    บาท  
(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจผลงานต่างๆ    ตั้งไว้    10,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการตรวจผลงานประเมินบุคคล   การ ส ารวจความพึงพอใจของ ประชาชนท่ีมา รับ  
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้แก่สถาบันหรือหน่วยงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้   รวม     ตั้งไว้  148,700    บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้    รวม  ตั้งไว้  148,000  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ ์  ตั้งไว้  148,000 บาท 
1. ประเภทค่าครุภัณฑส์ านักงาน    ตั้งไว้   7,500   บาท    แยกเป็น 
(01) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับผู้บริหาร  ตั้งไว้  7,500  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน   จ านวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี        
  -    โครงขาท าด้วยเหล็กทาสีดี  มีล้อสามารถหมุนรอบได้   
  -    สามารถปรับระดับได้ 
  -    มีท่ีวางแขนเป็นพลาสติกแบบตัน 
  -    ท่ีน่ังและพนักพิงเป็นเบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียม    
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

          ส านักปลัด  (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.6 แผนงานสาธารณสุข       
 ล าดับท่ี 1 
       (01) ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมสภารูปตัวยู 24 ที่นั่ง   ตั้งไว้  22,500  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภารูปตัวยู 24 ท่ีน่ัง   มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี        
  - โต๊ะประชุมมี 24 ท่ีน่ัง ผิวโต๊ะท าจากเมลามีน ลามิเนต 
 -  มีขนาดความ(กว้างxลึกxสูง) 300x750x75 cm. 
    ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาดความ(กว้างxลึกxสูง) 60 ยา150x75 cm. 1 ตัว 
    โต๊ะขนาดความ(กว้างxลึกxสูง)  60x230x75 cm. 6 ตัว 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

          ส านักปลัด  (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 แผนงานบริหารงาน   
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          ท่ัวไป  ล าดับท่ี 13 
(02) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ประชุมสภา 24 ตัว   ตั้งไว้  48,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จ านวน 24 ตัวๆละ 2,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี        
  -    เก้าอี้ส านักงาน มีโช๊คปรับข้ึนลง มีล้อสามารถหมุ่นได้   
  -    มีท่ีวางแขนเป็นพลาสติกแบบตัน 
  -    ท่ีน่ังและพนักพิงเป็นเบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียม   
  -    มีขนาดความ(กว้างxลึกxสูง) 57x60x91-103 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

          ส านักปลัด  (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 แผนงานบริหารงาน   
          ท่ัวไป  ล าดับท่ี 13 

(03) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก  ตั้งไว้  4,800  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี        
  -    ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. พ่นระบบสีฝุุนอบด้วยความร้อน 
  -    จ านวนเก็บ 5 ช้ัน มี 4 แผ่นช้ันปรับระดับได้ 
  -    ประตูบานเปิดกระจกพร้อมกุญแจล๊อก 
  -     ขนาดความ(กว้างxลึกxสูง) 90x45x185 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

          ส านักปลัด  (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 แผนงานบริหารงาน   
          ท่ัวไป  ล าดับท่ี 13 
2. ประเภทค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์  ตั้งไว้    28,900    บาท    แยกเป็น 
(01) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   ตั้งไว้   21,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและ
การสื่อสาร) ส านักปลัด (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.6 แผนงาน
สาธารณสุข  ล าดับท่ี 2 
 (02) เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้  7,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและ
การสื่อสาร) ส านักปลัด (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.6 แผนงาน
สาธารณสุข  ล าดับท่ี 2  
3. ประเภทค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ  ตั้งไว้    12,000    บาท   แยกเป็น 
1. เครื่องรับส่ง - วิทยุ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-  ระบบ VHF / FM 
-  ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
(การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1  
 ส านักงบประมาณ)ส านักปลัด (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.3 แผนงาน
รักษาความสงบ  ล าดับท่ี 1 
4. ประเภทค่าครุภัณฑก์ารเกษตร   ตั้งไว้    25,000    บาท    แยกเป็น 
(01) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม    ตั้งไว้    25,000    บาท  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
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1) ขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 3.5 แรงม้า 
2) ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า 90 เมตร/วินาที 
3) ความจุถังน้ ายาไม่ต่ ากว่า 13 ลิตร 
(การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1  
 ส านักงบประมาณ)ส านักปลัด (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.9 แผนงาน
การเกษตร  ล าดับท่ี 2 
 
                                              ************************* 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน ี

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
  หน่วยงาน กองคลัง 

************************* 

         ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   2,404,704   บาท  แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้

งบบุคลากร 
        1. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว้  รวม     1,367,640    บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 จ านวน  12  เดือน แยกเป็น 

         - เงินเดือน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง        จ านวน    416,160    บาท 
             - เงินเดือน ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    จ านวน    203 ,280   บาท 
             - เงินเดือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน    149 ,640   บาท 
             - เงินเดือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน    149,640   บาท 
             - เงินเดือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                จ านวน    149,640   บาท 

- เงินเดือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน    149,640   บาท 
- เงินเดือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                 จ านวน   149,640   บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559  
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
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        2 เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   ตั้งไว้        42,000       บาท                               
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน  12  เดือน แยกเป็น 

      - เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน    42,000    บาท  
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 

  ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
  ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

 
 
    3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล               ตั้งไว้      63,120       บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1  
ตุลาคม  2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี จ านวน  9,780  
บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  9,780  
บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการ จัดเก็บรายได้ จ านวน  9,780  
บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน พัสดุ                จ านวน  9,780  
บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ              จ านวน  24,000 
บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

1.2  หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           ตั้งไว้    487,644    บาท     แยกเป็น 
 (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา    ตั้งไว้    468,744    บาท   

       เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง         
30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน แยกเป็น 

             - ค่าจ้างต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน   153 ,66 0  
บาท 

- ค่าจ้างต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ       จ านวน   168 ,804   
บาท 
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- ค่าจ้างต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน   146 ,280   
บาท 

      ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

   (2) เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  อัตรา    ตั้งไว้       18,900         
บาท   

       เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึง30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน แยกเป็น 

             - เงินเพิ่มค่าครองชีพ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน     5 ,76 0  
บาท 

- เงินเพิ่มค่าครองชีพ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน   13 , 14 0  
บาท 

      ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558  

งบด าเนินงาน 
 1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม    431,800    บาท   แยกเป็น 
ค่าตอบแทน    ตั้งไว้รวม   121,800   บาท   แยกเป็น 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 20,000 บาท   

      (1) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้   10,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์ 
       กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวันท่ี 29 กันยายน  
2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2558เรื่องประกาศ ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2558   
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้    10,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550  
เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน                      ตั้งไว้      70,800      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว้     31,000    บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน ส่วนต าบล ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม    270,000  บาท  แยกเป็น 
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้   100,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
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เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ 

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2541   

เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีจ้างแรงงาน   
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ี 

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

      2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ตั้งไว้ 160,000บาทแยก
เป็น 

       (01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้     30,000     บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหาย
โศก ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  
พ.ศ.2555 แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558  

      (02) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ 
ตั้งไว้  10,0 00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ
รายได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ ตลอดท้ังปี   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541   
    เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี10 สิงหาคม2555 เรื่อง   
    ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
       และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

กองคลัง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.2 แผนงานบริหารงานคลัง ล าดับท่ี 2 
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 (03)  ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  
120,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดส าเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างส ารวจพื้นท่ี
และจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดยค านึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน  ตาม
ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2550       
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ว 462  ลงวันท่ี  29 กุมภาพันธ์ 
2551  เรื่อง  การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)  หนังสือกระทรวงมาหดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวันท่ี  9  มกราคม  2555 

    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557  

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท่ี มท 0808.3/ว 483 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561   
 กองคลัง  (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  4.2 แผนงานบริหารงานคลัง  ล าดับท่ี 1 

3.  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้    10,000   บาท 
 (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)         
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้ สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558 

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม     40,000     บาท  แยกเป็น  
         1.ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
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        ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
2.ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4.   รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

       ให้ถือปฏบิติัตามหนังสอืด่วนท่ีสดุ ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้   5,000    บาท   แยกเป็น 

(1) ประเภทค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์   ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังน้ี 

1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0810.8/ว 2217 ลว.19 ตุลาคม 
2560  

2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1846 ลว.12กันยายน 
2560 

3) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนทีสุดท่ีมท 0810.8/ว1529   ลว. 3 สิงหาคม 
2560  
หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้         -         บาท       แยกเป็น 

งบลงทุน         ตั้งไว้      7,500   บาท   
1.  ค่าครุภัณฑ ์      ตั้งไว้      7,500   บาท   แยกเป็น 
1. ประเภทค่าครุภัณฑส์ านักงาน          ตั้งไว้   7,500   บาท     
(01) ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน             ตั้งไว้   7,500  บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  ระดับบริหาร จ านวน  3  ตัวๆละ 2,500 บาท      
 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี        

         -  โครงขาท าด้วยเหล็กทาสีดี  มีล้อ   
- มีท่ีวางแขนเป็นพลาสติกแบบตัน 
- ท่ีน่ังและพนักพิงเป็นเบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียม    
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 กองคลัง  อยู่ในแผนฯ 4 ปี (2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง 4.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง  ล าดับท่ี 3  
 

************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี
รายจ่ายจ าแนกตามหมวดงาน 

หน่วยงาน   กองช่าง 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ตั้งไว้  5,342,820  บาท  แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้
งบบุคลากร     
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          1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว้      604,920   บาท          
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ต้ังแต่  วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 

กันยายน  2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
         - เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง     จ านวน    305,640    บาท 
             - เงินเดือนต าแหน่งนายช่างโยธา         จ านวน    149,640   บาท 
             - เงินเดือนต าแหน่งนายช่างไฟฟูา          จ านวน    149,640   บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล      ตั้งไว้    19,560     บาท   
       เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานสว่นต าบล จ านวน 2 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1  

ตุลาคม  2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง นายช่างโยธา                      จ านวน  9,780  บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ต าแหน่ง นายช่างไฟฟูา                     จ านวน  9,780  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

3. หมวดเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้    42,000   บาท                
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน  2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

   - เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน    42,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 
    

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้  292,440    บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 1ตุลาคม 2561 ถึง 30 

กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
        - ค่าจ้างต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน   156 ,456  บาท 
        - ค่าจ้างต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   จ านวน   135 ,984  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
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ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

     5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    26,400      บาท   
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม  
2561  ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา          จ านวน     2,964   บาท 
      - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา          จ านวน   23,436  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
งบด าเนินงาน           

      1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม   350,000  บาท   แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม   70,000   บาท   

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
จ านวน  40,000  บาท  แยกเป็น 

          (1) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้   30,000  บาท   ถือปฏิบัติตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 3652  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2553  
เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.3/ว 4231  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2546  เรื่อง  
การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2)ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นถ่ินเป็นกรณีพิเศษ          
(เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
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ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวันท่ี 29 กันยายน  
2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558   

       2.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

       1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง      
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ส่วนต าบล 
ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2551 

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่ง
การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   140,000  บาท แยกเป็น 
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 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ        ตั้งไว้  50,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าท่ีดิน) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ 

            กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า   
             (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟูา การเพิ่มก าลังไฟฟูาการขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้ 

               1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

               กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541  

2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นตั้งไว้ 40,000 บาท        
(01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทาง

ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน  และพนักงานจ้าง  ท่ีเดินทาง
ไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน     
พ.ศ. 2555 แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558   

(02) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าผังเมืองและการจัดท าค่าพิกัด     จ านวน    20,000    บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าผังเมืองและการจัดท าค่าพิกัด  เพื่อการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีความรู้การจัดท าผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร  งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง  และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนในพื้นท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  การจัดท าแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  
เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  
เรื่อง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

 (กองช่าง)  (อยู่ใน  แผนพัฒนา  4 ปี  พ.ศ. 256 1 – 2564) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 62  

3.ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้   50,000   บาท 
  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง 
 เหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
      (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
      (2)  ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558 
 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  รวม 140,000  บาท  แยกเป็น  

   1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้ 10,000    บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาว ร

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

    1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2.ประเภทวัสดุไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้  50,000  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
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     1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
     2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
4.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000  บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
5.ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

  2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

6.ประเภทค่าวัสดุส ารวจ  ตั้งไว้  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   

  2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้     -      บาท     แยกเป็น 
1.5  หมวดเงินอุดหนุน          ตั้งไว้  580,000   บาท   แยกเป็น 
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(01)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน บ่อค า 
ตั้งไว้  230,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้าน เส้นบ่อค า – บ้านหนองตะใกล้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
(กองช่าง)   (อยู่ใน แผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.256 1-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 1                                                              

(02)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านโนนสะอาด  ตั้งไว้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหาน
ขยายเขตไฟฟูา เส้นทางโนนสะอาด-ศาลา  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 8 

(03)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมู่ที่6บ้านหนองกล้า   
ตั้งไว้ 50 ,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟูา     
หมู่ท่ี 6  เส้นบ้านหนองกล้า - บ้านโคกส าราญ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองช่าง) ( อยู่ใน แผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.256 1-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 9 

(04)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านดอนหายโศก  ตั้งไว้  50,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหาน
ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านดอนหายโศก  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองช่าง)   (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.256 1-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 26 
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(05)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่10 บ้านกั้ง ตั้งไว้ 20 ,000 
บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหาน ขยายเขตไฟฟูา หมู่ท่ี10 บ้านกั้ง 
(เส้นจากบ้านกั้ง-บ้านสร้อยพร้าว)  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองช่าง)   (อยู่ในแผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.256 1-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 18 

 (06)อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งไว้  150 ,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหานเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟูาส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองช่าง) ( อยู่ใน แผนพัฒนา  4 ปี พ.ศ.256 1-256 4 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1)พ.ศ.2561)  1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี1 

งบลงทนุ  ตั้งไว้   3,327,500  บาท     แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้   3,250,000  บาท   แยกเป็น 

1.  ค่าครุภัณฑ ์      ตั้งไว้   77,500  บาท   แยกเป็น  
         1.ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   5,500   บาท   ดังนี้ 

(01) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน  ส าหรับเก็บเอกสารราชการ  ตั้งไว้    5,500   บาท 
       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อตู้เหลก็ 2 บาน จ านวน  1  หลังๆ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       1) ขนาด 2 บาน 
       2) มีมือจัดชนิดบิด 
 3) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
       4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก) (การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ ) กองช่าง  อยู่ในแผนฯ 4 ปี
(2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี  
5 

     2.ครุภัณฑ์โรงงาน    ตั้งไว้  7,500   บาท   ดังนี้ 
(01) ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า   ตั้งไว้    7,500   บาท 

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อสว่านไฟฟูา จ านวน 1 ตัวๆ 7,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       -ขนาดก าลังไฟฟูา 600 วัตต์ 
       -ขนาดดอกสว่านใหญ่สุด 20 มม. 
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       (การจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) กองช่าง  อยู่ในแผนฯ 
4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชนล าดับท่ี
6 

     3.ครุภัณฑ์ส ารวจ     ตั้งไว้  14,500   บาท   ดังนี้ 
(01) ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ(Staff)   ตั้งไว้   3,500   บาท 

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อไม้สต๊าฟ (Staff) จ านวน 1 อัน ๆ 3,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       -ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 5 เมตร 
       -สามารถเลื่อนข้ึนลงได้ 
 - มีขีดส่วนแบ่งหัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆละ 1ซม. 
 -มีเลขก ากับทุก 10 ซม.  
 -มีปุุมล็อคยึดขณะใช้งาน  
       (การจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) กองช่าง  อยู่ในแผนฯ 

4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชนล าดับท่ี
6 

(02) ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ (ZTANLEY)   ตั้งไว้    5,000   บาท 
       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อ เทปวัดระยะ ( ZTANLEY)จ านวน  1 อันๆ5,000 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังน้ี   
       -เน้ือเทปเป็นสแตนเลสปลอดสนิม 
       -ด้านปลายสายเทปมีพลาสติกหุ้มส าหรับจัดเพื่อลดแรงกดและปูองกันการหักงอของเน้ือเทป 
 - มีความยาว 50 เมตร 
       (การจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) กองช่าง  อยู่ในแผนฯ 

4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชนล าดับท่ี
1 

(03) ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์ แบบมือถือ ตั้งไว้    6,000   บาท 
       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองวัดระยะแสงเลเซอร์ แบบมอืถือ  จ านวน  1 ชุด ๆ 6,000 บาท  มี

คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       -ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน1.5 มม. 
       -สามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
 - เก็บค่าการวัดไม่น้อยกว่า 40 ค่า 
 - มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในท่ีมืดได้  
 - สามารถวัดระยะทางได้ท้ังมาตราเมตริก(เมตร)และระบบอังกฤษ(น้ิว,ฟุต,)  
       (การจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) กองช่าง  อยู่ในแผนฯ 

4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชนล าดับท่ี
6 

     4.ครุภัณฑ์การเกษตร     ตั้งไว้  50,000   บาท   ดังนี้ 
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(01) ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ส     ตั้งไว้   50,000   บาท 
       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ส  จ านวน 2 เครื่อง ๆ 25,000 บาท  
 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 
       - ก าลังมอเตอร์ 1.5 แรงม้า(HP)หรือ 1.1 KW 
 - ใช้ระบบไฟฟูา 1 เฟส 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต(HZ) 
 - ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที( RPM) 
 - ขนาดท่อส่ง( Discharge Size) 
 - สตาร์ทมอเตอร์  
 - ฝาครอบปากท่อบ่อบาดาลเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร 20 เซนติเมตร ท่อสั้น 

ASTM. หรือ API 3 น้ิว ยาว 35 เซนติเมตร ท าเกลียวหัวท้ายร้อยตรงกลางแล้วเช่ือมโดยรอบท้ังบน
ล่าง เจาะรู 2 รู ส าหรับร้อยสายไฟและวัดระดับน้ า 

 - สายไฟฟูา ชนิด VCT ขนาด 3x2.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร  
        (การจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) กองช่าง อยู่ในแผนฯ 

4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.8 แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับ
ท่ี8 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้   3,350,000  บาท                                                            
(01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนน คสล.เดิมพร้อมรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านกั้ง   ตั้งไว้   300,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนน คสล.
เดิมพร้อมรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 96 เมตร พร้อม
รางระบายน้ า คสล. ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ยาว 30 เมตร พร้อมฝาปิด และราง
ระบายน้ าเดิม 82 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 11) 
(02)โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหนองสร้างใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อค า  ตั้งไว้  100,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าบานฝาท่อรับน้ าทางเดียว หนองสร้างใหม่ ส าหรับคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี
47) 
(03)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที3่บ้านโนนสะอาด ตั้งไว้ 230,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ยาว 85 เมตร พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425 
ตารางรายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี14 ) 
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(04)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคสล.เดิมหมู่ที่4บ้านหนองเต่าตั้งไว้ 120 ,000 
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ยาว 56.5 เมตร พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 226 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 32)  
(05)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที ่4 บ้านหนองเต่า ตั้งไว้ 210 ,000 
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 112 เมตร พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30 x100เมตร 
จ านวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ.
2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับท่ี 
15)  
(06)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาอุดม ตั้งไว้  330,000  
บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ความยาว 188 เมตร บ่อพัก คสล. 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง (อยู่ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564)1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะ
และชุมชน ล าดับท่ี 41) 
(07)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6บ้านหนองกล้าตั้งไว้ 280,000 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ  0.50 เมตร ยาว 87 เมตร พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
522 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 20) 
(08)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7บ้านโคกส าราญ ตั้งไว้330,000
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านโคกส าราญ  มีขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ  0.50 เมตร  ยาว 102.5  เมตร 
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง (อยู่ใน
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.256 1-2564)1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะ
และชุมชน ล าดับท่ี 16 
(09)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคสล.เดิมหมู่ที่ 8 บ้านดอนหายโศก ตั้งไว้ 
280,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดพื้นท่ีคอนกรีต 500 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานแผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 31)  
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(10)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9บ้านหนองค้อพัฒนา ตั้งไว้ 
330,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านหนองค้อ
พัฒนา  มีขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0. 15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 1 22 เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  610 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 19)  
(11)โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม หมู่ที่ 10 บ้านกั้ง  ตั้งไว้ 310,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม หมู่ท่ี10 บ้านกั้ง มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 146 เมตร พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  584 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564)1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 11) 
(12)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กส านักงาน  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส านักงาน อบต.ดอนหายโศก  พื้นท่ีคอนกรีต  54  ตารางเมตร หนา 0. 15 
เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด 
กองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.8แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 4)                               
2.1รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดตึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหายโศก  ตั้งไว้ 230,000 บาท                                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์  ดังน้ี 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง   พิกัด48 289749 ม.E 1926789 ม.N          จ านวน 32,000 
บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อค า   พิกัด48 290291 ม.E 1926215 ม.N      จ านวน 38,000 
บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกล้า  พิกัด 48 287481 ม.E 1929670 ม.N จ านวน 25,000 
บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ พิกัด 48 290529 ม.E 1929631 ม.N จ านวน 26,200 
บาท 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม  พิกัด 48 283205 ม.E 1928270 ม.N    จ านวน 27,800 
บาท 
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศกพิกัด48 286873 ม.E 1928470 ม.Nจ านวน 40,000 
บาท 
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด พิกัด48 289166 ม.E 1926387 ม.N จ านวน 41,000 
บาท 
 รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด   กองช่าง  (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)       
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับท่ี 72)  
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2.2 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบและควบคุมงาน                           ตั้งไว้   250,000   บาท 
 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบและควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล  ให้ถือปฏิบัติตาม 
-กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 
-หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561                                    

..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอหนองหาน    จังหวัดอุดรธาน ี

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
  หน่วยงาน   กองสวัสดิการ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ตั้งไว้   1,387,720   บาท  แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้ 
งบบุคลากร 

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    ตั้งไว้  697,320   บาท  แยกเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 
กันยายน 2562  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
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- เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม          จ านวน   329,760  บาท 
- เงินเดือนต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน         จ านวน   199 ,200  บาท 
- เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        จ านวน   168,360  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559  
     - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
     - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    

3. หมวดเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้    42,000   บาท                
       เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง 

30 กันยายน 2562  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
-  เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม   จ านวน   42,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559  
        - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
        - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
งบด าเนินงาน 
1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม    600,000    บาท   แยกเป็น 

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้  รวม    90,000    บาท  แยกเป็น 
 1. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวันท่ี 29 กันยายน  2557  
เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
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และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558  
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ส่วนต าบล  ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่ง
การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง  การ

เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  ตามระเบียบดังน้ี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2551 
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   450,000    บาท    แยกเป็น 
1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้  20,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดต้ังไฟฟูา ฯลฯ 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า   
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(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา 
การเพิ่มก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่น  ตั้งไว้ รวม   410,000  
บาท     เพื่อจ่ายเป็น 
(01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงาน  
อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม
หนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558  
 (02) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการตามโครงการหรือตามนโยบายของทางราชการ  ตั้งไว้  
20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ   ตามโครงการหรือตามนโยบายของทาง
ราชการ   เช่น  โครงการ  อ าเภอยิ้ม  โครงการสมานฉันท์ของคนในชาติ   โครงการแก้ปัญหาความ
ยากจน  อื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าตอบแทนใน
การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิทยากร ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541  
เรื่อง       ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  
เรื่อง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
      (กองสวัสดิการ)   (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
      ด้านสังคม  ล าดับท่ี 13 
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(03) ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส ารวจและ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ต าบล   ตั้งไว้   10,000  
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขต ต าบล  เพื่อน าข้อ   
พื้นฐานท่ีจัดเก็บได้มาท าการประมวลผล  และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลพื้นฐานไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามท่ีสมควรรวมท้ังให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนและผู้ท่ีสนใจร้องขอ โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิทยากร 
ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ  
ดังน้ี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 ทมกราคม 
2559  เรื่อง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/ว4413ลงวันท่ี 30 ตุลาคม2556 เรื่อง  
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (กอง
สวัสดิการ) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ  ล าดับท่ี 3 
(04) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลดอนหายโศก    
ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลดอนหายโศก  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าตอบแทนในการบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิทยากร ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0891.3/ว1235 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง       
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
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3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการ)   
(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ   2.6 แผนงาน
สังคมและสังคมสงเคราะห์ ล าดับท่ี 24 
 (05)ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ต าบลดอนหายโศก  ตั้งไว้ 30,000 บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพต าบลดอนหายโศก  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท
0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง       
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการ)   
(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ   2.6 แผนงาน
สังคมและสังคมสงเคราะห์ ล าดับท่ี 3 
(06) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิทยากร ค่าปูาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท0313.4/ว1347ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง       
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2558 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการ)  (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านสังคม  
2.6 แผนงานสังคมและสังคมสงเคราะห์ ล าดับท่ี 1-2 
(07)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนชุมชน  ตั้งไว้   10,000   บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชนในเขตต าบลเพื่อการส่งเสริม  สนับสนุน  
การจัดท าแผนชุมชน  และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้น า
ชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุน  การขับเคลื่อนแผนชุมชน  แบบบูรณาการ  เพื่อ
น าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2541  
เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2553  เรื่อง  
การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 976 ลงวันท่ี 11  มีนาคม 2554 เรื่อง การ
สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐ   
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 ทมกราคม 
2559 เรื่อง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

       (กองสวัสดิการ) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
      ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ  ล าดับท่ี 2 

(08) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุต าบลดอนหายโศก ตั้งไว้ 50,000 
บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุต าบลดอนหายโศก  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าจ้างแรงงานในชุมชน  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี    
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการ)   (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม  
3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 9 
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(09) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก  ตั้งไว้ 
20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  เพื่อให้เยาวชนและสภาเด็กได้ร่วม
กิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมท้ังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงตามนโยบายของ
รัฐบาลถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองสวัสดิการ)(อยู่ในแผนพัฒนา 4ปีพ.ศ.2561-2564) 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการเกษตร ล าดับท่ี 1 
(10) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลดอนหายโศก  ตั้งไว้ 
40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในต าบลดอนหายโศก มีการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ การเป็นอยู่มั่นคงและดีข้ึน  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ีมท0891.4/ว1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่ง  
 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการ)                    
(อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)แผนการเกษตร ล าดับท่ี 1 
1.3.3  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  20,000 บาท 

 (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            

 (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558    
ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  รวม   60,000      บาท  แยกเป็น  
1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้ 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
2.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000  บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 3. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  20,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
4. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่    คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ    
 3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว้    15,000     บาท   แยกเป็น 

1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์การเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์    
(01) อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธาน ี ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ตามโครงการด าเนินการเหล่ากาชาดสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล   ตลอดจนกิจการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี  และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสารณภัยต่างๆ  สงเคราะห์ราษฎรท่ีประสบความ
เดือดร้อนเน่ืองจากภัยธรรมชาติท้ังน้ี  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองสวัสดิการฯ) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
แผนงานสังคมและสงเคราะห์ ล าดับท่ี 2 
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งบลงทุน     ตั้งไว้  33,400  บาท    แยกเป็น 
ประเภทค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้     33,400    บาท   แยกเป็น  

   1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้      5,500      บาท   ดังนี้ 
(01) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน  ส าหรับเก็บเอกสารราชการ  ตั้งไว้    5,500   บาท 

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อตู้เหลก็ 2 บาน จ านวน  1  หลังๆ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   
       1) ขนาด 2 บาน 
       2) มีมือจัดชนิดบิด 
 3) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
       4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก) (การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ )กองสวัสดิการ  อยู่ในแผนฯ 
4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ล าดับ
ท่ี  1 

          2. ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์  ตั้งไว้  27,900   บาท    แยกเป็น 
 (01)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  ตั้งไว้  21,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ 
 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
 Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
 ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน 
 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและ
การสื่อสาร)  กองสวัสดิการ  อยู่ในแผนฯ 4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.7 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  ล าดับท่ี 2 

(02) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า(18หน้า/นาที)  ตั้งไว้   2,600  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี่
สารสนเทศและการสื่อสาร) กองสวัสดิการ  อยู่ในแผนฯ 4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมืองการปกครอง 4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ล าดับท่ี 2 
(03) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ตั้งไว้  4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี่
สารสนเทศและการสื่อสาร) กองสวัสดิการ  อยู่ในแผนฯ 4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมืองการปกครอง 4.7 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ล าดับท่ี 2 
 

                                           ******************************** 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธาน ี

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
  หน่วยงาน กองการศึกษา 
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ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ตั้งไว้  8,072,805  บาท   แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้
งบบุคลากร 
1.  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     ตั้งไว้   2,100,120   บาท   แยกเป็น    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 
กันยายน 2562   จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

- เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน   299,640  บาท 
- เงินเดือนต าแหน่งนักวิชาการศึกษา              จ านวน   199,200  บาท 

ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559  
- ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
- ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
2.  หมวดเงินเดือน(พนักงานคร)ู      ตั้งไว้   1,601,280 บาท   แยกเป็น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  6  อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2561  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

- เงินเดือน นางปทุมวัน เพียงเท        ต าแหน่ง   ครผูู้ดูแลเด็ก     จ านวน   302,880  บาท 
- เงินเดือน นางสาวรุ่งอรุณ สีชมพู      ต าแหน่ง   ครผูู้ดูแลเด็ก     จ านวน   302,880  บาท 
- เงินเดือนนางทัศนีย์ แสงจันทร์       ต าแหน่ง   ครผูู้ดูแลเด็ก     จ านวน   253,800  บาท 
- เงินเดือนนางสาววิลาวัลย์ วงศาอ้วน ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน   253,800  บาท 
- เงินเดือนนาง สาวปาริชาติ นึกชอบ   ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน   253,800  บาท 
- เงินเดือนนางสาว นิตยา ขุนวงษา     ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน   234,120  บาท 
1) ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25 มกราคม 2559  

    - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
    - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
   2) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการท า
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและ
เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง  
3. หมวดเงินประจ าต าแหน่ง       ตั้งไว้     42,000      บาท   

    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 

    -  เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา    จ านวน   42,000  บาท 
-  ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ       
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
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 - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
4. หมวดเงินวิทยฐานะ       ตั้งไว้    84,000      บาท   

       เพื่อจ่ายเป็นเงิน วิทยฐานะพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
- เงิน วิทยฐานะนางปทุมวัน เพียงเท ต าแหน่ง   ครู คศ 2                   จ านวน   42,000  
บาท 
- เงิน วิทยฐานะนางสาวรุ่งอรุณ สีชมพูต าแหน่ง ครู คศ 2                  จ านวน   42,000  บาท 

1)ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
2)หนังสือด่วนมาก ท่ี มท0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและ
เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง  
5.  หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้   800,640  บาท      
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานครู)และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน 6 อัตรา     
 ต้ังแต่วันท่ี1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน แยกเป็น 
     - เงินเดือน นายพงษ์สันต์ บุตรคุณ        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    162,312  
บาท 
     - เงินเดือน นางยุพิณ อุราแก้ว            ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    153,540  
บาท 
     - เงินเดือน นางสาวจิตรฤทัย ค าแพงราช   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    160,788  
บาท 
     - เงินเดือน นางสาวจิรภา วิลาชัย         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   108,000  
บาท 
     - เงินเดือน นางอลิษา เจริญเนตร        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   108,000  
บาท 
     - เงินเดือน นางสาวสุนิสา วรสิริ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน   108,000  
บาท 
1)ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
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 2)หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและ
เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 
 4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้   41,880   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานครู) และพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน 4 
อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน 2562  จ านวน 12 เดือน  แยกเป็น 
     -   เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  นางยุพิณ อุรา แก้ว     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  5,880   
บาท 
     - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  นางสาวจิรภา วิลาชัย  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  12,000  
บาท 
     - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  นางอลิษา เจริญเนตร  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  12,000  
บาท 
     - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  นางสาวสุนิสา วรสิริ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  12,000  
บาท 
1) ตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลว. 25  มกราคม 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท.0809.3/ว293 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 
 - ประกอบหนังสือท่ี มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558    
2) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการท า
งบประมาณ 

         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ 
          เงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงิน 
          ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 

งบด าเนินงาน 

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       ตั้งไว้   2,732,265    บาท  แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน    ตั้งไว้      60,000      บาท  แยกเป็น 
 1. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวันท่ี 29 กันยายน  2557  
เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558   
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  10,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ท่ี
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังน้ี   
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3)       พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 5)หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและ
เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 
 
ค่าใช้สอย   ตั้งไว้      รวม  1,443,980  บาท  แยกเป็น 



- 93 - 
 

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     ตั้งไว้    80,000   บาท แยกเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดต้ังไฟฟูา ฯลฯ 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า   
1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา 
การเพิ่มก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ตั้งไว้รวม 1,343,980 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
 (01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
ส่วนต าบลท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2555  แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558 
(02) ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562    ตั้งไว้  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  
หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าปูายโครงการ  ปูาย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555เรื่อง ซักซ้อม
คอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

 (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม   
 3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 6 
 (03)ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน แม่แห่งชาติประจ าปี 2562  ตั้งไว้ 10,000 บาท     
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ค่ารางวัลมอบให้กับเด็กที่แสดงกิจกรรมด้านหน้าเวที และร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแจกให้เด็กที่มาร่วมงานวันเด็ก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ีจัดงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

  (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม   
 3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 6 
(04) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจ าปี 2562      ตั้งไว้   10,000    บาท 
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าปูายโครงการ ค่าเครื่องด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดท าใบประกาศ ค่าชุดบัณฑิตน้อย และอื่นๆ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

 (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม   
 3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 6 
(05) ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ตั้งไว้  50,000  บาท       
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2 )พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

  (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 4 

(06) ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟถวายปู่เทพสองคอน   ประจ าปี 25 62    
ตั้งไว้  150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟวัดปูุเทพสองคอน   โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้จ่ายใน  พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ   เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 9 
 (07) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาอุปสมบทบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน  ต าบลดอนหายโศก   
ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชา อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน    
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ   เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือท่ี มท 0801.2/ว 246  ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันท่ี 2 
เมษายน  เป็นประจ าของทุกปี 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
  (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 10 

(08) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานและส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาต าบลดอนหายโศก   ตั้งไว้  
10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานและส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ต าบลดอนหาย
โศก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้จ่ายใน  พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ   
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3)  หนังสือท่ี มท 0801.2/ว 246  ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันท่ี 2 
เมษายน  เป็นประจ าของทุกปี 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
  (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 9 
(09) โครงการ  ทู บี นัมเบอร์ วัน ต้านยาเสพติดต าบลดอนหายโศก      ตั้งไว้   10,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปูองกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามยุทธศาสตร์ปูองกันกลุ่มเสี่ยง
เช่นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติด  โดยการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจัดท าเอกสาร แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2956 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.3 แผนงานรักษาความสงบ  ล าดับท่ี 1 
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(10) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2562  ตั้งไว้ 20,000 
บาท  เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
สถานท่ีจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 

  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 6 
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหายโศก (ค่าจัดการเรียนการสอน)  จ านวน 7 ศูนย์  ตั้งไว้    214,2 00   
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน)  จ านวน 1,700 บาท/คน (จ านวนนักเรียน 126 คน  จากบันทึกข้อความกอง
การศึกษา  เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  เลขท่ี อด. 85705/72 ลว.3 กรกฎาคม  2561) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 /ว 3274   ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  

2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานท่ีศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี  22 มีนาคม 2559   
   (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
   3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 3 
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหายโศก  จ านวน 7 ศูนย์  ตั้งไว้   142,380   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก แยกเป็น ค่าหนังสือคนละ 200/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน 200/
ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300/ปี  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430/ปี  รวมเป็นเงิน 1,130 บาท/
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คน (จ านวนนักเรียน 126 คน  จากบันทึกข้อความกองการศึกษา  เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็ก
นักเรียน  เลขท่ี อด.85705/72 ลว.3 กรกฎาคม 2561) ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 2561  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2552  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานท่ีศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0893.3/ว 1658  ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2559   
  (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 3 
(13) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหายโศก     
(ค่าอาหารกลางวัน) จ านวน 7 ศูนย์  ตั้งไว้  617,400  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
ดอนหายโศก ค่าอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) เป็นเวลา 2 ภาคเรียน 
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน (จ านวนนักเรียน 126 คน  จากบันทึกข้อความกอง
การศึกษา  เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  เลขท่ี อด.85705/72 ลว.3 กรกฎาคม 2561) 
  (1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง    ต้ังไว้ 112,700  บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง   
  (2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อค า  ต้ังไว้  39,200  บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อค า 
  (3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ต้ังไว้  147,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  
  (4) ค่าอาหารกลางวันพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม  ต้ังไว้ 98,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม  
  (5) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกล้า  ต้ังไว้  68,600 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกล้า   
 (6) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  ต้ังไว้  34,300 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  
(7)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก  ต้ังไว้ 117,600 บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหายโศก 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
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1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 2561  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว1531 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2 /ว1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2551“ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ”แยก
เป็น (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
  3.4 แผนงานการศึกษา   ล าดับท่ี  7 
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้   20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น 
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ีมท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558 

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้   รวม  1,278,285   บาท  แยกเป็น  

1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น     
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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         3.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  10,000  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่  คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 
4.ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
     ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
5. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน  5  แห่ง               ตั้งไว้   986,843      
บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)) ของโรงเรียน 5 แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)  จ านวน  260  
วัน (จ านวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ – อาทิตย)์  เด็กนักเรียน  515  คนๆละ7.37
บาท  (อ้างบันทึกข้อความกองการศึกษา เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  เลขท่ี อด.
85705/71 ลว.3 กรกฎาคม 2561) ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 25 61  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แยกเป็น 

(1)ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด ต้ังไว้ 425,396 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร 
   เสริม(นม) ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด   

  (2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบ่อค า  ต้ังไว้  111,140 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร
เสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อค า   

 (3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาอุดม ต้ังไว้  185,871  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร
เสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาอุดม   
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(4) ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านหนองกล้า  ต้ังไว้  103,475  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนบ้านหนอง
กล้า  
 (5) ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านดอนหายโศก  ต้ังไว้  160,961  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6โรงเรียนบ้านดอนหายโศก 

    (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
    3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 8 

   6. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์   ตั้งไว้   241,442   บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืม  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร  
      เสริม(นม) ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศูนย์ จ านวน 260 วัน เด็กนักเรียน 126 คน 7.37 
บาท 
      (อ้างบันทึกข้อความกองการศึกษา เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  เลขท่ี อด.85705/71 

ลว.3 กรกฎาคม 2561) ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 

2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แยกเป็น 

       (1) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง  ต้ังไว้  44,073  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
  ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกั้ง   
(2) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อค า  ต้ังไว้  15,330  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน  
 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อค า   

       (3) ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ต้ังไว้  57,486  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  
(4) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม   ต้ังไว้  38,324 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม  
(5) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกล้า  ต้ังไว้  26,827  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกล้า   
(6) ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกส าราญ  ต้ังไว้  13,413  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกส าราญ   
(7) ค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหายโศก  ต้ังไว้  45,989 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหายโศก  

    (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
    3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 8 

1.5 หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้  2,230,000   บาท  แยกเป็น 
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1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์การเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์    
 (01) อุดหนุนโครงการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง  ตั้งไว้  55,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อ าเภอหนองหานในโครงการมรดกโลกบ้านเชียง  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ล าดับท่ี 2 
(02) อุดหนุนโครงการจัดท าขบวนแห่ในงานประเพณีประจ าปีทุ่งศรีเมือง   ตั้งไว้   15,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอหนองหานตามโครงการจัดท าขบวนแห่ในงานประเพณีประจ าปีทุ่งศรี
เมือง  ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวันท่ี 7  สิงหาคม 2561 
 (กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ล าดับท่ี1  

       (03) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)  
จ านวนโรงเรียน  5  แห่ง  ตั้งไว้   2,060,000    บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)  จ านวนโรงเรียน  5  แห่ง เป็นเวลา  2  
ภาคเรียน เป็นเวลา  200  วัน  จ านวน  515  คนๆ ละ  20 บาท (อ้างบันทึกข้อความกองการศึกษา 
เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  เลขท่ี อด.85705/71 ลว.3 กรกฎาคม 2561) ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 25 61  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2553   
แยกเป็น 
 1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด   ต้ังไว้    888,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด    
2  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน บ่อค า   ต้ังไว้  232,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อค า    
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3  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน นาอุดม  ต้ังไว้  388,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาอุดม   
4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน หนองกล้า   ต้ังไว้  216,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกล้า   
5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนหายโศก  ต้ังไว้    336,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนหายโศก   
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
 3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 3 

(04) อุดหนุนโครงการท าการเกษตร (เกษตรชีววิถี) โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(สพฐ.)    ตั้งไว้   100,000  บาท     
เพื่ออาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)  จ านวน
โรงเรียน 5 แห่ง  แยกเป็น 

       1 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด  ต้ังไว้    20,000     
บาท  

         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
       2  อุดหนุนโครงการประมงในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อค า   ต้ังไว้    20,000  บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  

3. อุดหนุนโครงการเพาะพันธ์พืชเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาอุดม ต้ังไว ้ 20,000 บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน   
4. อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองกล้า  ต้ังไว้    20,000   บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
5. อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน  
ดอนหายโศก   ต้ังไว้    20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301  ลงวันท่ี  15  มิถุนายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2553   
(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    ด้านสังคม   
    3.4 แผนงานการศึกษา ล าดับท่ี 1 

2. งบลงทุน     ตั้งไว้    41,900    บาท    แยกเป็น 
ประเภทค่าครุภัณฑ ์     ตั้งไว้  41,900  บาท  แยกเป็น 
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 1. ประเภทค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์  ตั้งไว้  28,900  บาท    แยกเป็น 
(01) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   ตั้งไว้   21,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและ
การสื่อสาร) กองการศึกษา อยู่ในแผนฯ 4 ปี(2561-2564) 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.4 
แผนงานกองการศึกษา  ล าดับท่ี  2 
(02) เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้  7,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
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- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและ
การสื่อสาร) กองการศึกษา อยู่ในแผนฯ 4 ปี(2561-2564)  4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 4.4 
แผนงานกองการศึกษา  ล าดับท่ี  2 
2. ประเภทครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

1. (01) ตู้เย็น            ตั้งไว้    13,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ เป็นเงิน 6,500  
จ านวน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ขนาดตู้เย็นไม่ต่ ากว่า  5  คิว 
 2. ระบบท่าความเย็นแบบไม่มีน้ าแข็งเกาะ  
 3. ระบบฟอกอากาศก าจัดกลิ่น  
 4. ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
 5. รับประกันอย่างน้อย 1 ปี 
(การจัดซื้อต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 
ส านักงบประมาณ)  กองการศึกษา  อยู่ในแผนฯ 4 ปี (2561-2564)   4.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเมืองการปกครอง 4.4 แผนงานกองการศึกษา  ล าดับท่ี  3 

 
                                        ******************************** 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี
รายจ่ายงบกลาง 

    รายจ่ายงบกลาง   ตั้งไว้รวม    8,825,279     บาท  แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้
  1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้   164,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้าง
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   
พนักงานจ้างท่ัวไป  และผู้ ช่วยครูผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน   23  อัตราตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 ถึง30 กันยายน 2562 จ านวน 12 เดือน        แยกเป็น 

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 74,000 บาท  จ านวน  9  อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
    กองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นสวัสดิการประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   
2) พนักงานจ้างทั่วไป   ตั้งไว้  48,000  บาท  จ านวน 8 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 
    เพื่อเป็นสวัสดิการประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป 

   3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้  42,000  บาท  จ านวน 6 อัตรา  
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการประกันสังคมให้แก่ผู้ ช่วยครูผู้ ดูแลเด็กของศูนย์     
พัฒนาเด็กเล็ก ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังน้ี   

1)   พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี  22  มกราคม 

2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 
3)  

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนท่ัวไปส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 

2. ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         ตั้งไว้     6,096,000     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ (อาย6ุ0-69 จ านวน 510 คน อายุ70-79 จ านวน 
200 คน อาย8ุ0-89 จ านวน 65 คน อาย9ุ0ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน) รวมท้ังหมด  785  คน (ตาม
บันทึกข้อความกองสวัสดิการ ท่ี อด85704/113  ลว. 29 มิ.ย.61) อัตราคนละ  600, 700, 800, 
1,000 บาท  รวม  12  เดือน   (ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงเพราะจ านวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ดังน้ัน จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ให้จ่ายได้ตามจ านวนผู้มีสิทธิ์ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
2561 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
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งบกลาง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
 2.3.9 แผนงานงบกลาง ล าดับท่ี 1 
3.ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้   1,824,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  จ านวน  190  คน (ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการ ท่ี อด85704/113  
ลว. 29 มิ.ย.61)  อัตราคนละ 800 บาท  รวม 12 เดือน เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการฉบับใหม่ ก าหนดให้สามารถข้ึนทะเบียนผู้
พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป ดังน้ันจ านวนท่ีต้ังงบประมาณรายจ่ายประเภทน้ีจึงเป็น
เพียงการประมาณการจ านวนผู้พิการท่ีมีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนท่ีจ่ายจริงจ านวนผู้มีสิทธิอาจเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือน
ถัดไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด เป็นต้น จึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดไม่เป็นจ าต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ให้จ่ายตามจ านวนผู้มีสิทธิตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด โดยไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
2561 7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 เงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
 งบกลาง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
 2.3.9 แผนงานงบกลาง ล าดับท่ี 1 
 4. ประเภทเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  ตั้งไว้  120,000 บาท 
   เพื่อจ่ายช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  แยกเป็น 
  - ผู้ปุวยโรคเอดส์ จ านวน  14  คน ๆ ละ 500 บาท  ต้ังไว้  84,000 บาท  
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 -  ผู้ปุวยโรคเอดส์ จ านวน 6 คนๆละ 500 บาท ต้ังไว้  36,000  บาท  
(ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการ ท่ี อด85704/113  ลว. 29 มิ.ย.61)  จ านวนท่ีระบุในค าช้ีแจงน้ี
เป็นเพียงค าช้ีแจงน้ีเป็นเพียงค าช้ีแจงหลักการในการค านวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือ
โอนลดงบประมาณไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจ านวนผู้มีสิทธิ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายตามจ านวน
งบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ ตามจ านวนผู้มีสิทธิท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้มีสิทธิอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17   
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน มาก ท่ีมท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
2561 
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
งบกลาง (อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม   
 2.3.9 แผนงานงบกลาง ล าดับท่ี 1 
5. เงินส ารองรายจ่าย  ตั้งไว้   301,226  บาท   เพื่อส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน  
ถือปฏิบัติตามระเบียบและตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

 1)  พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   ลงวันท่ี  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  
การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าปุาไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลงวันท่ี   13  มกราคม  2558   
เรื่อง  การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  

 6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  4515  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558/   
เรื่อง  การ          เตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาปูองกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน   น้ าปุาไหลหลาก  และดิน
ถล่ม 
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 7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 843  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559  
เรื่อง   การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2558 
           เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ประจ าปี 2559 

 9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลงวันท่ี 29  ตุลาคม  2553 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ 
                  และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นและจังหวัด 
                  ท่ีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 256 

     13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง 
ซักซ้อม              แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบกลาง (อยู่ในแผนพัฒนา 4ปี พ.ศ.2561-2564) 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านสังคม 2.3.9 แผนงานงบกลาง ล าดับท่ี 4 
6.เงินสมทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล ตั้งไว้ 121,914 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตาม
ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  
2557   
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 
2553  เรื่อง สอบถามการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี  10 
พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  
2554   
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันท่ี  17  
กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายท่ีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
งบกลาง (อยู่ในแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564) 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 2.3.9  
แผนงานงบกลาง ล าดับท่ี 2 

    7. เงินช่วยเหลือพิเศษ   ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานลูกจ้าง 
พนักงาน 
        จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
      1)  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535 

 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2537 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่าย
เงินเดือน และเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานถึงแก่ความตาย 
8. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  181,999  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้   เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)โดยในปี 256 2 ได้ประมาณการไว้ท่ี 36,100,000 บาท ค านวณได้ดังน้ี  
36,100,000–17,900,000=18,200,000X1=182,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการดังน้ี                                    100 
1)  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี8) พ.ศ.2556 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท0808.5/ว29  

ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท0808.5/ว30              
    ลงวันท่ี    12 กรกฎาคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ี มท0808.5/ว2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

 
                                              ******************************** 
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