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อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 2,490,349.92 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงนิอดุหนุน 512,069.39 บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 1,944,500.00 บำท

งบรำยจำ่ยอืน่ 0.00 บำท

งบบคุลำกร 5,183,815.00 บำท

งบด ำเนนิงำน 3,343,528.96 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 14,715,447.35 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง 3,731,534.00 บำท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 6,845,210.00 บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจดัสรร 11,557,070.58 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 15,433.00 บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 66,424.86 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 128,907.09 บำท

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2561

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 18,721,098.57 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร 108,053.04 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 48,868.00 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 18,993,219.85 บำท

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 4,093,099.61 บำท

1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 9,833,263.04 บำท

              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดง จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ตอ่สภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดงอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดงจงึขอ

ช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชกิทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนิกำรในปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ ดงัน้ี

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำดนิแดง



รายรบัจรงิ ปี  2560

114,190.96

374,111.40

247,022.56

1,232.00

0.00

736,556.92

13,328,025.84

13,328,025.84

6,665,570.00

6,665,570.00

20,730,152.76

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการ ปี 2561

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 119,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 148,650.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 225,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 52,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 2,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 546,650.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 12,553,350.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 12,553,350.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม 20,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 6,900,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 6,900,000.00



องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการ ปี 2562

119,000.00

100,250.00

203,000.00

40,000.00

2,000.00

464,250.00

13,635,750.00

13,635,750.00

21,100,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00



เรื่อง

ของ

อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ด้าน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง



ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ยอดรวม

9,832,740

140,000

1,226,060

294,256

2,967,380

350,000

250,000

979,600

21,100,000

350,000

4,709,964



5,691,800 7,116,740

2,225,520 2,225,520

3,466,280 4,891,220

2,223,000 2,649,000

216,000 332,000

1,235,000 1,475,000

460,000 530,000

312,000 312,000

44,100 67,000

44,100 67,000

7,958,900 9,832,740

60,000 140,000

0 30,000

60,000 110,000

60,000 140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

งบด าเนินงาน 426,000

    คา่ตอบแทน 116,000

    คา่ใช้สอย 240,000

งบบุคลากร 1,424,940

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,424,940

รวมงบ

    คา่ครุภณัฑ์ 22,900

                                             รวม 1,873,840

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่วสัดุ 70,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 22,900

งบด าเนินงาน 80,000

    คา่ตอบแทน 30,000

    คา่ใช้สอย 50,000

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวมงบ

                                             รวม 80,000

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา



290,320 0 290,320

290,320 0 290,320

106,000 30,000 597,540

76,000 0 76,000

30,000 30,000 324,170

0 0 197,370

42,200 0 42,200

42,200 0 42,200

0 0 296,000

0 0 296,000

438,520 30,000 1,226,060

184,256

184,256

110,000

110,000

294,256

1,258,180 0 1,258,180

1,258,180 0 1,258,180

942,000 150,000 1,092,000

146,000 0 146,000

540,000 150,000 690,000

256,000 0 256,000

588,700 0 617,200

588,700 0 617,200

2,788,880 150,000 2,967,380

งบบุคลากร 0

    คา่ใช้สอย 264,170

    คา่วสัดุ 197,370

งบลงทุน 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 461,540

    คา่ตอบแทน 0

                                             รวม 757,540

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่
รวมงบ

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

งบเงนิอุดหนุน 296,000

    เงนิอดุหนุน 296,000

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล
รวม

    เงนิอดุหนุน 110,000

                                             รวม 294,256

แผนงานเคหะและชุมชน

งบด าเนินงาน 184,256

    คา่ใช้สอย 184,256

งบเงนิอุดหนุน 110,000

งบด าเนินงาน 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

งบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

                                             รวม 28,500

    คา่วสัดุ 0

งบลงทุน 28,500

    คา่ครุภณัฑ์ 28,500



350,000

350,000

350,000

5,000 55,000

5,000 55,000

0 195,000

0 195,000

5,000 250,000

979,600

979,600

979,600

350,000

350,000

350,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานส่งเสรมิและสนบัสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวมงบ

งบด าเนินงาน 350,000

    คา่ใช้สอย 350,000

                                             รวม 350,000

    เงนิอดุหนุน 195,000

                                             รวม 245,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบด าเนินงาน 50,000

    คา่ใช้สอย 50,000

งบเงนิอุดหนุน 195,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 979,600

                                             รวม 979,600

แผนงานการเกษตร

งาน

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมงบ

งบลงทุน 979,600

    คา่ใช้สอย 350,000

                                             รวม 350,000

งาน

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ รวมงบ

งบด าเนินงาน 350,000



4,709,964

4,709,964

4,709,964

แผนงานงบกลาง

    งบกลาง 4,709,964

                                             รวม 4,709,964

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 4,709,964



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

         
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 )มาตรา 87จงึตราขึ้นไว้   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดง และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอผกัไห่ 

 
                ข้อ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
                ข้อ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

 
                ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท 

 
                ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น
จ านวนรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

         แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 9,832,740 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 140,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 1,226,060 

  แผนงานสาธารณสขุ 294,256 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,967,380 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 350,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 250,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 979,600 

  แผนงานการเกษตร 350,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 4,709,964 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 21,100,000 

 
ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี  

         งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

         

 
ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดงปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการ
เบกิจา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบล 

          ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดงมีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัิน้ี 

  ประกาศ ณ วนัที.่......................................  
   
       

 
   (ลงนาม).............................................. 

   
     (นายณฐัธร   มงคลรอ้ย) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

อนุมตัิ 
 

    
(ลงนาม)............................................. 

 

         (นางอภญิญา   เอีย่มอ าภา) 
 

         ต าแหน่ง นายอ าเภอผกัไห ่
 



 



ปี 2559 ปี 2560

54,877.19 52,456.25 0.00

61,589.78 60,109.71 0.00

1,825.00 1,625.00 0.00

118,291.97 114,190.96

310.40 310.40 0.00

210.00 0.00 0.00

83,360.00 62,920.00 0.00

5,000.00 4,600.00 20.00

40.00 100.00 0.00

70.00 40.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,305.00 304,891.00 -83.33

1,200.00 1,250.00 33.33

20.00 0.00 100.00

97,515.40 374,111.40

0.00 0.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00

351,992.70 247,022.56 -9.91

354,992.70 247,022.56

48,000.00 0.00 -60.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,232.00 900.00
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

อ าเภอ ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 44,446.00 55,000.00 %

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 1,425.00 2,000.00 %

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 61,919.08 62,000.00 %

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 107,790.08 119,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 50.00 300.00 %

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 329.80 500.00 %

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร

4,000.00 5,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 83,760.00 80,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 50.00 200.00 %

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ

โฆษณา

120.00 250.00 %

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 897.00 60,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 700.00 800.00 %

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 60.00 100.00 %

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 1,100.00 1,500.00 %

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 91,066.80 148,650.00

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที่ 0.00 3,000.00 %

     คา่เช่าทีด่นิ 3,000.00 0.00 %

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 467,254.48 225,000.00

     ดอกเบีย้ 464,254.48 222,000.00 %

     คา่ขายแบบแปลน 53,500.00 50,000.00 %

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 2,000.00 %

     คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 0.00 %
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48,000.00 1,232.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

297,846.70 376,685.32 39.29

8,932,686.55 9,147,227.23 7.13

1,829,502.68 1,996,502.38 0.00

96,936.03 113,268.66 52.94

415,514.65 419,257.62 -100.00

893,775.43 1,010,361.55 87.50

0.00 0.00 0.00

12,368.91 14,663.56 66.67

14,165.71 13,086.52 33.33

174,561.00 236,463.00 8.33

0.00 0.00 0.00

1,530.00 510.00 150.00

12,668,887.66 13,328,025.84

3,052,077.00 6,665,570.00 1.45

3,052,077.00 6,665,570.00

16,339,764.73 20,730,152.76

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,500.00 52,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 2,000.00 %

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 275,047.63 280,000.00 %

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,032,549.92 2,100,000.00 %

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,610,875.80 8,600,000.00 %

     ภาษีสรุา 425,743.41 420,000.00 %

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 80,957.09 85,000.00 %

     อากรประมง 0.00 0.00 %

     ภาษีสรรพสามติ 733,443.50 800,000.00 %

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 21,030.11 15,000.00 %

     คา่ภาคหลวงแร่ 10,671.91 12,000.00 %

     อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 0.00 550.00 %

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ

188,730.00 240,000.00 %

รวมหมวดภาษีจดัสรร 12,379,049.37 12,553,350.00

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 0.00 800.00 %

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า

3,377,590.00 6,900,000.00 %

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 16,476,250.73 20,000,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 3,377,590.00 6,900,000.00



หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

ประมาณการ

ปี 2562

อ าเภอ ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

55,000.00

2,000.00

62,000.00

119,000.00

300.00

500.00

6,000.00

80,000.00

200.00

250.00

10,000.00

800.00

200.00

2,000.00

100,250.00

3,000.00

0.00

203,000.00

200,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00
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40,000.00

2,000.00

2,000.00

390,000.00

2,100,000.00

9,213,200.00

0.00

130,000.00

0.00

1,500,000.00

20,000.00

20,000.00

550.00

260,000.00

13,635,750.00

2,000.00

7,000,000.00

21,100,000.00

7,000,000.00



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดง

อ ำเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรบังบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร 119,000

ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 55,000

ประมำณกำรรำยรบัรวมท ัง้สิน้ 21,100,000   บำท  แยกเป็น

ภำษีป้ำย 2,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 100,250

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีบ ำรุงทอ้งที่ 62,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 80,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 500

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 300

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณิชย์ 200

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม

อำหำร

6,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกำศหรือแผน่ปลวิเพือ่กำรโฆษณำ 250

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 2,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 800

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ 10,000

คำ่เชำ่หรือบรกิำรสถำนที่ 3,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ดอกเบีย้ 200,000

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 200

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 203,000

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 40,000

คำ่ขำยแบบแปลน 20,000
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดภำษีจดัสรร 13,635,750

ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 390,000

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 2,000

คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ 2,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 2,100,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีธุรกจิเฉพำะ 130,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,213,200

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงแร่ 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีสรรพสำมติ 1,500,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

อำกรประทำนบตัรและอำชญำบตัรประมง 550

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 2,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 260,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ยโอนเลือกท ำ 7,000,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

รำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 7,000,000



บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดง

อ ำเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

หน้ำ : 1/1

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรบังบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

รำยไดจ้ดัเก็บเอง

119,000

55,000

2,000

100,250

62,000

80,000

500

300

200

6,000

250

2,000

800

10,000

3,000

200,000

200

203,000

40,000

20,000



หน้ำ : 1/1

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

20,000

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

13,635,750

390,000

2,000

2,000

2,100,000

130,000

9,213,200

20,000

20,000

1,500,000

550

2,000

260,000

7,000,000

รำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

7,000,000



ปี 2559 ปี 2560

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 -12.88 %

1,540,800 1,513,920 0.84 %

2,225,520 2,198,640

1,338,969.68 1,635,001.94 9.08 %

88,320 84,000 0 %

156,800 167,548.39 0 %

1,360,662 1,168,308 2.19 %

84,000 63,700 0 %

3,028,751.68 3,118,558.33

5,254,271.68 5,317,198.33

246,840 263,000 -56 %

0 0 0 %

72,500 36,000 0 %

43,095 37,600 0 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอผกัไห ่   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

 นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล

86,400 99,174 86,400

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 74,975 130,000 130,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 132,006.45 168,000 168,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 1,119,011.29 1,707,320 1,862,400

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

1,530,960 1,528,026 1,540,800

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,215,680 2,225,520 2,225,520

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,530,505.36 3,285,400 3,466,280

รวมงบบุคลากร 4,746,185.36 5,510,920 5,691,800

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,138,061 1,180,080 1,205,880

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 66,451.62 100,000 100,000

คา่เช่าบา้น 82,000 36,000 36,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 33,105 50,000 50,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

206,670 250,000 110,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 20,000 20,000
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362,435 336,600

384,478.4 525,997.8 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

79,387.7 37,840 0 %

136,068 209,998 5.26 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

121,736.31 234,840.57 5.26 %

721,670.41 1,008,676.37

84,956 77,169 -44.44 %

6,690 15,761.1 -69.23 %

32,659 66,185 -20 %

62,425 99,600 -9.09 %

186,242.3 185,142.2 -20 %

0 0 100 %

0 0 0 %

79,754 104,600 -50 %

0 0 100 %

452,726.3 548,457.3

203,540.98 181,080.69 5.26 %

5,000 2,900 0 %

4,202.62 0 -60 %

7,987 3,627 0 %

69,107.02 93,558.66 4.17 %

289,837.62 281,166.35

รวมค่าตอบแทน 321,775 356,000 216,000

ค่าใช้สอย

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิ หรือวนัส าคญั

0 0 100,000

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิ หรือวนัส าคญัตา่งๆ

0 105,000 0

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 0 5,000 5,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 316,907.8 560,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 500,000

ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 0 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 105,226.07 190,000 200,000

คา่ใช้จา่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 0 300,000

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนในการ

ฝึกอบรม

96,800 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิหรือวนัส าคญัตา่งๆ

56,000 0 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 37,632 95,000 100,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 21,965 50,000 40,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 28,939 55,000 50,000

วสัดุส านกังาน 84,952 90,000 50,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,972.4 65,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 612,565.87 955,000 1,235,000

ค่าวสัดุ

วสัดุสนาม 0 0 30,000

รวมค่าวสัดุ 394,802.1 620,000 460,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 57,442.9 100,000 50,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 191,530.8 250,000 200,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 6,454 5,000 5,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 29,532 96,000 100,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,210 5,000 5,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 4,968.59 5,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 171,602.87 190,000 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 217,767.46 301,000 312,000
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1,826,669.33 2,174,900.02

0 9,000 0 %

0 5,800 0 %

0 4,500 100 %

0 0 100 %

90,000 0 0 %

0 4,880 0 %

87,980 0 0 %

0 3,280 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 8,500 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 7,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

177,980 42,960

177,980 42,960

5,000 10,000 -100 %

5,000 10,000

5,000 10,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

กลอ้งถา่ยภาพนิง่(ตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)

0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน 1,546,910.43 2,232,000 2,223,000

เครือ่งบนัทกึเสยีง 0 0 0

เครือ่งปรบัอากาศ ชนดิต ัง้พ้ืนหรือชนดิแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีียู 

0 0 0

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวม

สามารถปรบัระดบัได้

0 0 5,000

คา่จดัซือ่เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล 

(ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผน่ตอ่นาที

0 0 0

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เกา้อีเ้บาะบุ

นวมสามารถปรบัระดบัได้

0 0 0

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)เกา้อีเ้บาะบุ

นวมสามารถปรบัระดบัได้่

0 0 5,100

ชุดรบัรอง (โซฟา) 0 0 25,000

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานพนกัพงิทรงสงู  จ านวน 

 1  ตวั

4,490 0 0

จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา 0 0 0

เครือ่งพมิพ์(ตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)

0 0 0

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 1 ตวั 4,490 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบั

เครือ่งคอมพวิเตอร์แมข่าย (Server)

20,000 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่นกระจก 0 0 0

โตะ๊เลคเซอร์  จ านวน  20  ตวั 19,000 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ 0 0 5,500

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก) 0 0 3,500

รวมงบลงทุน 190,980 5,500 44,100

งบรายจ่ายอืน่

คา่จดัซ้ือเต็นท์ผา้ใบ ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว

 8 เมตร จ านวน 2 หลงั

44,000 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 190,980 5,500 44,100

ครุภณัฑ์อืน่

คา่จดัซ้ือซุม้เฉลมิพระเกียรตพิรอ้มตดิต ัง้ 

ขนาดฐานกวา้ง 3.30 เมตร สงู 1.30 เมตร 

99,000 0 0

รวมรายจ่ายอืน่ 703,841 10,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 703,841 10,000 0

รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่ 703,841 10,000 0
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0 0 0 %

30,000 30,000 -100 %

30,000 30,000

30,000 30,000

7,293,921.01 7,575,058.35

667,294 330,260 208.12 %

0 0 0 %

42,000 7,000 268.42 %

130,080 134,040 130.35 %

24,000 24,000 0 %

863,374 495,300

863,374 495,300

62,260 35,000 11.11 %

0 0 0 %

44,000 36,000 -62.96 %

17,870 10,085 0 %

124,130 81,085

69,600 129,500 -100 %

0 0 100 %

26,772 0 -25 %

0 15,736 0 %

0 0 -100 %

7,780 9,330 -40 %

104,152 154,566

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารท ั่วไป 7,217,916.79 7,768,420 7,958,900

งานบรหิารงานคลงั

รวมเงนิอุดหนุน 30,000 10,000 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000 10,000 0

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 0 0

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 10,000 0

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 11,400 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 42,998.66 141,440 325,800

เงนิเดือนพนกังาน 715,182 323,620 997,140

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 35,000 35,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

36,280 45,000 50,000

รวมงบบุคลากร 808,113.99 536,460 1,424,940

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 7,933.33 25,000 25,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 808,113.99 536,460 1,424,940

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 124,280 180,000 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,535 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 116,875 172,200 116,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,360 10,000 10,000

คา่เช่าบา้น 70,700 97,200 36,000

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ

0 230,000 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,850 50,000 30,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 7,374 40,000 30,000

โครงการคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 180,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รวมค่าใช้สอย 135,504 500,000 240,000
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39,254 39,301 0 %

34,200 22,470 0 %

73,454 61,771

301,736 297,422

0 0 100 %

5,900 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 13,800 0 %

0 0 100 %

5,900 13,800

5,900 13,800

1,171,010 806,522

8,464,931.01 8,381,580.35

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 7,280.4 0 %

0 7,280.4

0 7,280.4

0 7,280.4

รวมค่าวสัดุ 73,939 70,000 70,000

รวมงบด าเนินงาน 326,318 742,200 426,000

วสัดุส านกังาน 39,913 40,000 40,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 34,026 30,000 30,000

ค่าวสัดุ

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลือ่น 0 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวม

สามารถปรบัระดบัได้

0 0 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน 0 5,500 22,900

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,134,431.99 1,284,160 1,873,840

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก 0 0 12,400

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 5,500 22,900

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ 0 0 5,500

ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,352,348.78 9,052,580 9,832,740

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 60,000

รวมงบด าเนินงาน 0 20,000 60,000

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ อปพร. 0 0 50,000

โครงการหนึง่ต าบลหนึง่จุดตรวจ 0 0 0

โครงการด าเนนิการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน

0 0 10,000

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน 0 20,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0 20,000 60,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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0 0 -47.37 %

0 0

0 0 0 %

0 22,172 0 %

0 22,172

0 14,400 0 %

0 45,600 -100 %

0 60,000

0 82,172

26,000 0 0 %

11,000 0 0 %

37,000 0

37,000 0

37,000 82,172

37,000 89,452.4

0 0 4.05 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 200 %

0 0 0 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 57,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 57,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 6,872 50,000 50,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยโครงการหนึง่ต าบลหนึง่จุดตรวจ 6,872 0 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตัิ 0 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0 10,000 0

รวมงบด าเนินงาน 6,872 117,000 80,000

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 0 0

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 6,872 117,000 80,000

เครือ่งรบัสง่วทิยุ ระบบ VHM/FM ชนดิมอืถือ

 5 วตัต์

0 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เครือ่งรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนดิ

ประจ าที ่10 วตัต์

0 0 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0 269,400 280,320

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,872 137,000 140,000

แผนงานการศกึษา

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 10,000 30,000

รวมงบบุคลากร 0 279,400 290,320

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 10,000 10,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 279,400 290,320

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000
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0 0 -14.29 %

0 0

0 0 200 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 182,636.13 0 %

0 182,636.13

0 182,636.13

0 18,000 0 %

0 18,000

10,370 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

14,488.8 11,538.8 0 %

0 6,386.4 -100 %

92,000 107,800 24.13 %

0 0 0 %

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก

0 10,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 62,000 76,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 0 42,000 36,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

0 0 42,200

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0 72,000 106,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 0 351,400 438,520

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 0 42,200

รวมงบลงทุน 0 0 42,200

ค่าตอบแทน

คา่เช่าบา้น 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0

งบด าเนินงาน

เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0

โครงการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 0 0 15,000

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ 0 0 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยโครงการเสรมิสรา้งพฒันาการเด็ก

เล็ก

10,600 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา

0 180,600 224,170

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา (คา่อาหารกลางวนั ศพด.)

80,320 0 0

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่ 0 15,000 15,000

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 0 5,000 0
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0 13,230 -100 %

116,858.8 138,955.2

160,963.32 173,686.24 1.98 %

0 37,400 0 %

160,963.32 211,086.24

277,822.12 368,041.44

288,000 302,000 -100 %

0 0 100 %

288,000 302,000

288,000 302,000

565,822.12 852,677.57

20,000 0 0 %

49,930 0 0 %

7,200 0 0 %

0 20,000 0 %

0 6,000 0 %

0 33,930 -100 %

77,130 59,930

77,130 59,930

77,130 59,930

642,952.12 912,607.57

โครงการเสรมิสรา้งพฒันาการเด็กเล็ก 0 14,000 0

รวมค่าใช้สอย 90,920 214,600 264,170

รวมงบด าเนินงาน 236,665.92 408,140 461,540

งบเงนิอุดหนุน

วสัดุการศกึษา 0 0 0

รวมค่าวสัดุ 145,745.92 193,540 197,370

ค่าวสัดุ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 145,745.92 193,540 197,370

รวมงบเงนิอุดหนุน 262,000 296,000 296,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 498,665.92 704,140 757,540

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 0 0 296,000

รวมเงนิอุดหนุน 262,000 296,000 296,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 262,000 296,000 0

คา่ใช้จา่ยโครงการดนตรีไทยในชุมชน 15,000 0 0

คา่ใช้จา่ยโครงการสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 67,540 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย 88,540 80,000 30,000

รวมงบด าเนินงาน 88,540 80,000 30,000

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดูรอ้น/เตรียม

เขา้สู ่AEC

0 10,000 10,000

โครงการเสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 0 50,000 0

คา่ใช้จา่ยโครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดู

รอ้น

6,000 0 0

โครงการดนตรีไทยในชุมชน 0 20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 88,540 80,000 30,000

รวมแผนงานการศกึษา 587,205.92 1,135,540 1,226,060

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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25,000 0 0 %

0 0 100 %

0 32,208 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

25,000 32,208

25,000 32,208

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

65,323 0 0 %

65,323 0

65,323 0

90,323 32,208

90,323 32,208

318,000 226,210 390.77 %

0 0 0 %

42,000 29,750 0 %

414,596 351,960 18.16 %

55,613 47,460 -33.33 %

830,209 655,380

830,209 655,380

โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 0 50,000

โครงการสนบัสนุนดา้นการสาธารณสขุมลูฐาน 0 0 80,000

โครงการดูแลสขุภาวะในกลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน 0 0 40,000

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 85,000 0

คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 0 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0 85,000 184,256

รวมงบด าเนินงาน 0 85,000 184,256

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค

พษิสนุขับา้

0 0 11,880

โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนสนุขั

และแมว

0 0 2,376

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 65,366 0 0

รวมเงนิอุดหนุน 65,366 160,000 110,000

โครงการทา่ดนิแดงรว่มใจตา้นภยัมะเร็งเตา้

นมสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่

0 0 40,000

โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพ

อนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพ

0 0 30,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 0 160,000 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช

0 0 40,000

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 65,366 245,000 294,256

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 65,366 160,000 110,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 65,366 245,000 294,256

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 366,998.66 397,480 469,680

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 43,933.33 45,000 30,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 25,000 25,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 279,780 140,900 691,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 732,711.99 650,380 1,258,180

รวมงบบุคลากร 732,711.99 650,380 1,258,180
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56,580 68,000 0 %

0 0 0 %

40,000 29,750 0 %

2,000 2,000 -100 %

98,580 99,750

150,434.23 342,200 -100 %

0 0 100 %

16,432 0 0 %

0 0 -43.4 %

0 6,610 0 %

4,020 409,499.19 -65.34 %

170,886.23 758,309.19

27,113 10,269 60 %

71,946.9 39,687 0 %

562,971.39 493,596.3 -50.98 %

5,090 2,800 0 %

667,121.29 546,352.3

936,587.52 1,404,411.49

2,800 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

51,490 100,000 100,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,460 10,000 10,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 377,600 420,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 300,000

รวมค่าตอบแทน 94,950 156,000 146,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 36,000 36,000 36,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,000 10,000 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 33,551.5 577,000 200,000

รวมค่าใช้สอย 415,870.5 1,060,000 540,000

คา่รงัวดัทีด่นิ 3,260 53,000 30,000

โครงการคา่รงัวดัทีด่นิ 0 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 1,459 10,000 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,337.5 10,000 10,000

รวมค่าวสัดุ 635,527.69 458,000 256,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 45,844.15 30,000 30,000

วสัดุกอ่สรา้ง 578,446.04 408,000 200,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 9,900 10,000 16,000

เกา้อีพ้นกัพงิส านกังาน 0 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 1,146,348.19 1,674,000 942,000

งบลงทุน

คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ จ านวน 2 เครือ่ง 19,000 0 0

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี ่8 0 0 140,000

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย หมูท่ี ่1- 8 0 0 300,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก 0 0 12,400

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพส าหรบัประชาชน 

หมูท่ี ่3

0 0 136,300
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0 0 0 %

2,800 0

0 0 -100 %

0 155,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 155,000

2,800 155,000

1,769,596.52 2,214,791.49

149,500 0 0 %

149,500 0

149,500 0

0 197,000 0 %

0 488,000 0 %

0 494,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่จดัซ้ือเลือ่ยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิว้ 

จ านวน 1 ตวั

6,500 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 25,500 5,500 588,700

ครุภณัฑ์โรงงาน

โครงการจดัหาหอถงัสงูพรอ้มระบบ หมูท่ี ่3 0 452,800 0

โครงการปรบัปรุงระบบประปา หมูท่ี ่2 0 78,000 0

ขยายเขตประปาและปรบัปรุงระบบทอ่ประปา

 หมูท่ี ่6

0 0 0

โครงการเครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี ่2 0 136,300 0

โครงการก าจดัวชัพืชพรอ้มตกัผกัตบชวาขึน้

จากแมน่ ้าน้อย

0 42,100 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,904,560.18 3,069,680 2,788,880

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 739,800 0

รวมงบลงทุน 25,500 745,300 588,700

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการตอ่เตมิหลงัคาดา้นหลงั อบต.ทา่ดนิ

แดง

0 30,600 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0

งบลงทุน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่8

0 0 0

โครงการกอ่สรา้งผวิทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ขา้งอนามยั (ผวิจราจร) หมูท่ี ่6

99,600 0 0

กอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5 0 0 0

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน คสล.

 หมูท่ี ่4 ขนาดก าแพงกนัดนิ ยาว 87.50 

0 0 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการขยายเขตเสยีงตามสาย หมูท่ี ่1-8 40,000 0 0

โครงการขยายศาลารว่มใจ (เอนกประสงค์) 

หมูท่ี ่5

99,500 0 0

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถหมูท่ี ่2 (ทีท่ าการ

 อบต.)

277,900 0 0

โครงการกอ่สรา้งศาลาอา่นหนงัสอืในหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่4

98,000 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 457,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

145,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 466,000 0 %

0 0 -100 %

815,000 0 0 %

300,000 0 0 %

952,000 0 0 %

146,000 0 0 %

2,358,000 2,102,500

2,358,000 2,102,500

2,507,500 2,102,500

โครงการซอ่มซมถนน หมูท่ี ่4 (ช ารุด) 0 85,400 0

โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี ่1 จ านวน 2 จุด 0 108,800 0

โครงการเทลานคอนกรีตบรเิวณหมูท่ี ่6 0 39,700 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

พรอ้มก าแพงกนัดนิ หมูท่ี ่7  ต.พระขาว

165,000 0 0

โครงการถมดนิพรอ้มลงลูกรงั  ทีส่าธารณะ 

หมูท่ี ่2

42,700 0 0

โครงการเทคอนกรีตโรงจอดรถทีท่ าการอบต. 0 0 0

โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี ่1 ผวิจราจร

กวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 

0 0 0

โครงการถมดนิทีส่าธารณะขา้งศาลา  หมูท่ี ่7 98,500 0 0

โครงการปรบัปรุงสะพานไม ้ หมูท่ี ่8 74,600 0 0

โครงการปรบัปรุงสะพานไมข้า้มคลอง  หมูท่ี ่3 411,000 0 0

โครงการปรบัปรุงศาลาทีพ่กัรมิทางบรเิวณ

ทางเขา้  หมูท่ี ่2

64,700 0 0

โครงการปรบัปรุงศาลาไมท้า้ยบา้น  หมูท่ี ่8 24,000 0 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่7

0 499,800 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่3 ต.ทา่ดนิแดง

299,000 0 0

โครงการเสรมิถนน คสล.บรเิวณสามแยก รพ

สต.จนสดุเขตหมูท่ี ่6 ขนาดผวิจราจรกวา้ง

0 0 0

โครงการเสรมิถนนดนิลูกรงั หมูท่ี ่4 0 370,000 0

โครงการเสรมิถนน คสล. ทางเขา้หมูบ่า้น

พรอ้มดาดคอนกรีต หมูท่ี ่1

176,500 0 0

โครงการเสรมิถนน คสล. หมูท่ี ่4 0 4,000 0

โครงการลงลูกรงัถนนคลองตาเขียว 0 120,000 0

โครงการลงลูกรงัไหลท่างถนนและซอ่มแซม

จุดทีช่ ารุดภายใน หมูท่ี ่8

0 200,800 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 143,300 0 0

เจาะบอ่บาดาลหมูท่ี ่1 0 0 0

ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่2

0 0 0

เสรมิขยายถนน  หมูท่ี ่8 0 0 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,114,300 1,428,500 0

งานสวนสาธารณะ

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,114,300 1,428,500 0

รวมงบลงทุน 2,114,300 1,428,500 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

138,359.5 120,208 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

138,359.5 120,208

138,359.5 120,208

0 0 0 %

0 0

0 0

138,359.5 120,208

4,415,456.02 4,437,499.49

4,050 0 0 %

28,250 0 0 %

2,250 0 0 %

0 0 100 %

69,000 0 0 %

0 3,250 0 %

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 28,500

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 28,500

รวมงบลงทุน 0 0 28,500

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0 0 28,500

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆโครงการรณรงค์และสง่เสรมิการลดปรมิาณ

ขยะ

0 40,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 129,776 75,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รวมงบด าเนินงาน 129,776 115,000 150,000

งบลงทุน

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะ 0 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 129,776 115,000 150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,198,636.18 4,613,180 2,967,380

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 50,000 0 0

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 179,776 115,000 150,000

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เปิดขา้งเททา้ย ตดิต ัง้

เครนไฮดรอลคิ พรอ้มกระเช้าไฟฟ้า ตวัถงั

50,000 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 50,000 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการด าเนนิการหรือสง่เสรมิ

สนบัสนุนโครงการอนัเนือ่งมากจาก

0 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิ

0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

โครงการกนิดีอยู่ดีตามวถิีเศรษฐกจิพอเพียง 0 0 0

โครงการเกีย่วกบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน การ

ท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

0 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน การ

ท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

1,680 0 0

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 0 0 50,000
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0 0 100 %

0 118,850 0 %

0 0 0 %

0 0 23.46 %

0 0 900 %

0 0 0 %

103,550 122,100

103,550 122,100

103,550 122,100

103,550 122,100

35,527.8 0 0 %

7,500 0 0 %

0 23,972.9 -100 %

0 0 0 %

43,027.8 23,972.9

81,658 39,765 -100 %

81,658 39,765

124,685.8 63,737.9

124,685.8 63,737.9

0 44,222.2 233.33 %

75,465 0 0 %

75,465 44,222.2

75,465 44,222.2

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 0 0 80,000

โครงการด าเนนิการหรือสง่เสรมิสนบัสนุน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

0 100,000 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,680 165,500 350,000

รวมงบด าเนินงาน 1,680 165,500 350,000

โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ 0 5,000 50,000

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

0 5,000 5,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 15,000 15,000

โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุต าบลทา่ดนิแดง 0 40,500 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,680 165,500 350,000

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,680 165,500 350,000

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 0 5,000 5,000

รวมค่าใช้สอย 66,353.8 45,000 5,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 32,413.8 0 0

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬา 0 40,000 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา 33,940 0 0

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 107,446.8 65,000 5,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

รวมค่าวสัดุ 41,093 20,000 0

รวมงบด าเนินงาน 107,446.8 65,000 5,000

ค่าวสัดุ

วสัดุกีฬา 41,093 20,000 0

คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 88,410 0 0

รวมค่าใช้สอย 88,410 15,000 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 0 15,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน 88,410 15,000 50,000
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20,000 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

40,000 0 -100 %

60,000 0

60,000 0

135,465 44,222.2

260,150.8 107,960.1

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 -100 %

0 25,225.6 0 %

โครงการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรม

ทอ้งถิน่

0 0 85,000

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 0 0 10,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000 40,000 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 40,000 40,000 0

รวมเงนิอุดหนุน 60,000 80,000 195,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั

0 0 40,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอผกัไห ่เป็น

คา่ใช้จา่ยในการจดังานของดีเมอืงผกัไห่

0 0 40,000

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ 0 0 10,000

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนั

กีฬาทอ้งถิน่

0 0 10,000

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 255,856.8 160,000 250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงนิอุดหนุน 60,000 80,000 195,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 148,410 95,000 245,000

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง

 หมูท่ี ่5

0 0 300,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 0 979,600

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน หมูท่ี่

 4

0 0 450,000

โครงการกอ่สรา้งเขือ่นพรอ้มดาดคอนกรีต

และซอ่มแซมเขือ่นเกา่ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1

0 0 229,600

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 979,600

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0 0 979,600

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 0 0 979,600

การสรา้งและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

0 10,000 0

การสรา้งและฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ



วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:41:32

59,903.4 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

100,041 85,917 0 %

0 2,958,200 1.59 %

0 488,000 10 %

12,000 12,000 0 %

0 562,660 66.94 %

48,564 48,726 -100 %

0 0 100 %

128,000 129,480 -6 %

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

14,362,871.35 18,393,616.51

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

58,570 0 0

โครงการคลองสวยน ้าใส 0 0 100,000

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 58,570 40,000 350,000

รวมแผนงานการเกษตร 58,570 40,000 350,000

รวมค่าใช้สอย 58,570 40,000 350,000

รวมงบด าเนินงาน 58,570 40,000 350,000

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้าใส (โครงการ

ดนิแลกน ้า)

0 0 250,000

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์หมูบ่า้น หมูท่ี ่1-8 0 30,000 0

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 83,321 90,000 90,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 3,169,200 3,219,600

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

สมทบกองทุนระบบประกนัสขุภาพ 0 0 52,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)

124,000 150,000 141,000

ส ารองจา่ย 21,700 210,000 350,564

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 47,520 52,000 0

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0 768,000 844,800

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000

รวมทุกแผนงาน 13,815,076.68 20,000,000 21,100,000

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมแผนงานงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964



หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

ประมาณการ

ปี 2562

อ าเภอผกัไห ่   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

42,120

86,400

514,080

42,120

130,000

168,000

1,862,400

1,540,800

2,225,520

3,466,280

5,691,800

1,205,880

100,000

36,000

50,000

110,000

20,000



หน้า : 1/1

216,000

100,000

0

5,000

0

500,000

30,000

200,000

300,000

0

0

100,000

40,000

50,000

50,000

20,000

1,235,000

30,000

460,000

10,000

50,000

200,000

10,000

5,000

100,000

5,000

2,000

200,000

312,000
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0

2,223,000

0

0

5,000

0

0

5,100

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,500

3,500

44,100

0

44,100

0

0

0

0



หน้า : 1/1

7,958,900

0

0

0

0

42,000

325,800

997,140

35,000

50,000

1,424,940

25,000

1,424,940

0

20,000

116,000

10,000

36,000

0

30,000

30,000

0

180,000

240,000



หน้า : 1/1

70,000

426,000

40,000

30,000

0

0

5,000

22,900

1,873,840

12,400

22,900

5,500

0

9,832,740

60,000

60,000

50,000

0

10,000

0

60,000



หน้า : 1/1

30,000

30,000

50,000

0

50,000

0

80,000

0

0

0

80,000

0

0

0

280,320

140,000

30,000

290,320

10,000

290,320

10,000



หน้า : 1/1

30,000

76,000

36,000

42,200

30,000

106,000

438,520

42,200

42,200

0

0

0

0

15,000

10,000

0

0

224,170

0

15,000

0



หน้า : 1/1

0

264,170

461,540

0

197,370

197,370

296,000

757,540

296,000

296,000

0

0

0

30,000

30,000

10,000

0

0

20,000

30,000

1,226,060



หน้า : 1/1

50,000

80,000

40,000

0

0

184,256

184,256

11,880

2,376

0

110,000

40,000

30,000

0

40,000

294,256

110,000

294,256

469,680

30,000

25,000

42,000

691,500

1,258,180

1,258,180



หน้า : 1/1

100,000

10,000

0

300,000

146,000

36,000

0

200,000

540,000

30,000

0

10,000

10,000

256,000

30,000

200,000

16,000

0

0

942,000

0

140,000

300,000

12,400

136,300



หน้า : 1/1

0

588,700

0

0

0

0

0

2,788,880

0

588,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



หน้า : 1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



หน้า : 1/1

28,500

28,500

28,500

28,500

0

0

100,000

150,000

50,000

150,000

2,967,380

0

150,000

0

0

0

0

0

0

0

50,000



หน้า : 1/1

80,000

100,000

350,000

350,000

50,000

5,000

15,000

50,000

350,000

350,000

5,000

5,000

0

0

0

5,000

0

5,000

0

0

50,000

50,000

50,000



หน้า : 1/1

85,000

10,000

0

0

195,000

40,000

40,000

10,000

10,000

250,000

195,000

245,000

300,000

979,600

450,000

229,600

979,600

979,600

979,600

0

0



หน้า : 1/1

0

100,000

350,000

350,000

350,000

350,000

250,000

0

90,000

3,219,600

52,000

141,000

350,564

0

844,800

12,000

21,100,000

4,709,964

4,709,964

4,709,964

4,709,964



                  รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

                    องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

                    อ าเภอ ผกัไห ่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
                   ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,958,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 5,691,800 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,225,520 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง
เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าดินแดง  จ านวน  2 ต าแหน่ง  เดือนละ  11,220 บาท/คน 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554ใน
ราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบลท่าดินแดง เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง จ านวน 2 ต าแหน่ง เดือนละ880 
บาท/คนเป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ

      

  



สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวนัที่ 30 ก ันยายน  2554 เ รื่อง  ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา 
 

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดินแดงเดือนละ  1,750 บาท และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 880 บาท/คนเป็นไปตามระเบียบ
และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                
ในราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่ดนิแดง เดอืนละ 7,200 บาท 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                        
ในราชกจิจานุเบกษา 

      

  



   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,540,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี 
- คา่ตอบแทนประธานสภาฯ เดอืนละ 11,220 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 134,640 บาท 
- คา่ตอบแทนรองประธานสภาฯ เดอืนละ 9,180 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 110,160 บาท 
- คา่ตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 86,400 บาท 
- คา่ตอบแทนสมาชกิสภาฯ เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 
14 คน เป็นเงนิ 1,209,600 บาท 
เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที่  ม ท  0809.7/ว  2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                 
ในราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,466,280 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,862,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือน เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน ให้แก่พนกังานส่วน
ต าบล 
- ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
- รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
- หวัหน้าส านกัปลดั 
- นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร 
- นกัพฒันาชุมชนปฏบิตักิาร 
- เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  
หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

      

  



   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 130,000 บาท 

  

      

  - เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ เงนิเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิ่ม
พิ เ ศษ  และ เ งิน เพิ่ มอื่นๆของพนัก งานส่วนต าบล  ต ั้ง ไ ว้
100,000 บาท 
- เงนิเพิม่ตามคณุวุฒ ิ
เพื่อจ่ าย เ ป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนต าบล               
ต ัง้ไว ้30,000 บาท 
เ ป็นไปพระราชกฤษฎีก า  ประกาศ  และหนังสื อส ั่ งก าร  ด ัง น้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
ข้ า ร าชการห รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ร ับ เ งินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงว ันที่ 22 เมษายน  2547 และหนังสือ
ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง วนัที่ 16
กุมภาพันธ์  2548  เ รื่องแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวก ับการเบิกจ่ายเงิน
คา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน (การก าหนดใหข้า้ราชการการหรือ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดือนคา่ตอบแทนเป็น
รายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)   
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งห ัวหน้าส่วนราชการ  ดงัน้ี 
- ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 12 เดือน  เดือนละ
7,000 บาท ต ัง้ไว ้84,000 บาท 
- รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน เดือนละ
3,500 บาท ต ัง้ไว ้42,000 บาท 
- หวัหน้าส านกัปลดั จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท ต ัง้ไว้
42,000 บาทเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,205,880 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
- คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ ต ัง้ไว้ 665,880 บาท 
1. ผูช้ว่ยนกัทรพัยากรบคุลากร 
2. ผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
3. ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน 
- คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้ไว้ 540,000 บาท 
1. พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง 
2. พนกังานขบัรถยนต์ 
3. คนงานท ั่วไป 
4. แมค่รวั 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ เงนิเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิ่ม
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นๆ พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้าง
ท ั่วไปเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  



  
งบด าเนินงาน รวม 2,223,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 216,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 110,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง กรรมการตรวจ
การจา้ง จ านวน 10,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
(เงินรางวลัประจ าปี)ให้แก่พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง
จ านวน 100,000 บาทเป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี
แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ เ ป็นรายจ่ ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
4) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558เรือ่ง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรบั
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
5) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ  ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องก ันและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายของอาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/
ว 7271 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง                              
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 0684 ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธีการ
ปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยั  ตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 

      

  
      

   
 
 

      

  



   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง เป็นไปตามระเบียบและ
หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559  
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ
ดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิก
จา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนกังานสว่นต าบล
และผู้บริหารที่มีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎกีา  ระเบยีบ  ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสว ัสดิการเกี่ยวก ับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
  

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,235,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
1.1 คา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็น คา่เย็บ/เขา้เลม่หนงัสอืตา่งๆ 
 คา่ถ่ายเอกสาร คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่จ้างท าป้าย/เขียนป้ายและ
รายจา่ยตา่งๆเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
1.2 คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงเวป๊ไซต์และโดนเมนเนม 
www.thadindang.go.th ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 1 หน้า 87 

      

  



1.3 ค่าใช้จ่ายในการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ เพื่อจ่ายเป็น      
ค่าจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดงปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 1 หน้า 86 
1.4 คา่เบี้ยประกนัรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทา่ดนิแดง 
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบ ัญญัติสภาต าบลและองค์ก ารบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั  – รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้สอย
และคา่สาธารณูปโภค 
 

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
2.1 ค่ารบัรองในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวญั  รวมท ั้งค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการรบัรองในการต้อนรบับุคคลหรือ
คณะบคุคลในการตรวจนิเทศงาน ตรวจงานทศันะศกึษาดงูานฯลฯ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
2.2ค่าเ ล้ียงร ับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเล้ียงรบัรองและ
ค่าบริการอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกบัการเล้ียงรบัรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ ได้ร ับการแต่งต ั้งตามกฎหมายห รือ
ระเบียบ หนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรฐัวิสาหกิจหรือ
เอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมประชุมข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสือส ั่งการดงัน้ี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท   0808.4/ว 2381  ลง
วนัที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การต ัง้งบประมาณและการ
เบกิจ่ายเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รฐัพิธี  จ านวน  10,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา  รฐัพธิี  พระราชพธิี  หรือ
วนัส าคญัตา่งของชาติ คา่จดังาน กจิกรรมตา่ง  ตามนโยบายหรือ
ค าส ั่งของอ าเภอ  จงัหวดั   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย  รฐับาล  หรือตามภารกจิอ านาจหน้าที ่ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542   

      

  



   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย           
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบังานรฐัพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวนั
ส าคญั 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดังานตา่งๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม ่
วนัปิยมหาราช ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดนิทาง ค่าพาหนะ คา่ที่
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบ ับที่  2) พ.ศ.  2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต ัง้ส าหรบัการเลือกต ัง้สมาชิก
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต ั้งก าหนด(กรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง       
ที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งให้มีการเลือกต ัง้
ใหม ่และกรณีอืน่ๆ)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 63 
 

      

  

    
ศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อ าเภอผกัไห่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอผกัไห่ ส าหรบัใช้
เป็นสถานทีก่ลางในการตดิต่อราชการเพือ่ให้เกดิความสะดวกใน
การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ให้บริการประชาชน ซึ่งปฏิบตัิตามหนงัสืออ าเภอผกัไห่ ที่ อย
0023.15/ว 3805 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารุง รกัษา ยานพาหนะตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปน้ี 
- ซอ่มปกตริถยนต์อายุการใชง้านไมเ่กนิ 6 ปี จ านวน 1 คนั 
- ซอ่มกลางรถยนต์อายุการใชง้านเกนิ 6 ปี จ านวน 2 คนั 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายเพื่อจ่ายเ ป็นค่า
บ ารุงรกัษา ซอ่มแซม ทรพัย์สนิ วสัดุ ครุภณัฑ์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าดินแดง  เช่น  คอมพิว เตอร์  ฯลฯเ ป็นไปตาม
พระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

      

  



ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เ รื่ อ ง  รูปแบบและการจ าแนกประ เภทรายร ับ  – รายจ่ าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 

        
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 460,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1.รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
2.รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทดัเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาต ั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม เครื่อง
ตดักระดาษ  เครื่องเ ย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที ่        
พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านกังาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายตา่งๆ มู่ลี ่มา่นปรบัแสง
(ต่อผืน่) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง
กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร
ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซีแบบใส น ้ายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทดั คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาติ

      

  



สิง่พิมพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือ หรือจ้างพมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ
ที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี     
คา่ประกนัภยั  ค่าตดิต ัง้  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและ
วทิยุดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไมคุ่้มคา่  ดงัน้ี  ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า
เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วทิยุทรานซติเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบัวิทยุเครื่องรบัโทรทศัน์ จานรบั
สญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพง แผงวงจร
ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 

      

  



   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวั  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัดุ           
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี        
ค่าประกนัภยั  ค่าติดต ัง้  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้าน      
งานครวั  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หม้อ กระทะ กะละมงั ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถงั ถาด แก้วน ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า   
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครื่องบดอาหาร
เครื่องตีไขไ่ฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถงึ หมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้า กระตดิน ้ารอ้น กระตดิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตาฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู่ น ้ายาดบักลิ่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดที่
ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

          
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ
ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกนัภยั  ค่าติดต ัง้  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด

      

  



เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า   ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลดัซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจา
จร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ า รุงปกติห รือค่าซ่อมกลาง  ด ัง น้ี   เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั
สายพาน ใบพดั หม้อน ้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถงัน ้ามนั          
ไฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนัชน
รถยนต ์เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85  

        
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเบนซนิ ส าหรบัใช้กบัเครือ่งพ่นหมอกควนั
เครือ่งตดัหญา้ เครือ่งสบูน ้า เครือ่งเรือ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง  น ้ามนัหล่อลื่น น ้ามนัเครื่อง          
จารบฯีลฯส าหรบัยานพาหนะ ดงัตอ่ไปน้ี 
รถยนต์นั่งสว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คน จ านวน 1 คนั 
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 1 คนั 
รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคล (รถดบัเพลงิ) จ านวน 1 คนั 
รถยนต์บรรทุกเฉพาะกจิ (ขยะเปียก)น ้าหนกั2,650 กก. 
จ านวน 1 คนัรถยนต์บรรทุกเฉพาะกจิ (ขยะเปียก)น ้าหนกั 
7,400 กก.จ านวน 1 คนั 
เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้สอย
และคา่สาธารณูปโภค 

 

      

  



   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเครื่องวดัปริมาณน ้าฝน(ซึ่งปฏิบตัิตาม
หนงัสอืดว่นทีส่ดุ อ าเภอผกัไห ่ที ่อย 0023.15/ว 1765)ลงวนัที ่ 
20 กรกฎาคม 2561 ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่85 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี การดาษ
เขยีน โปสเตอร์ เมมโมรีก่าร์ด รูปสี หรือ ขาวด า ทีไ่ดจ้ากการล้าง
อดั ขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของที่
มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุง
วสัด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี         
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุ 
คอมพวิเตอร์  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive)เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) ห ัวพิมพ์ห รือเทปพิมพ์
ส าหรบัเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมึกส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ  
  

      

  



(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ 
(MeMory Chip)เชน่Ram คตัซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊ก(PrinterSwitching Box) 
เค รื่องกระจายส ัญญาณ  (Hub) แผ่นวงจรอิ เ ล็กทรอนิก ส์
(Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SoundCard) 

เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette)แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk)แบบซีดรีอม(CD ROM) 
 แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีน  หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 

        
 

      

  
   

วสัดสุนาม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุนาม เชน่ เต็นท์ เป็นคา่จดัซ้ือเตน้ท์ 
โครงสรา้งเหล็ก ผา้ใบ เป็นตน้ ส าหรบับรกิารประชาชนทีป่ระสบ 
สาธารณภยัตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที ่85 
 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรบัที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดินแดง และศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล      
ทา่ดนิแดง คา่ไฟฟ้าส าหรบักลอ้งวงจรปิด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรบัอากาศ จ านวน
7 เครือ่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1657 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบลทา่ดนิแดง และศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบล
ทา่ดนิแดงตามกฎหมาย ระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ย 
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  



   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบล
ทา่ดนิแดง เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
   

 

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา 
ไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอื 
ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ยงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เช่น  คา่โทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ คา่วทิยุตดิตามตวั คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สาร
ผา่นดาวเทียม  คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ่สารอืน่ๆ  เช่น  ค่าเคเบิล้ทีวี  ค่าเช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม   เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
  

 

งบลงทุน รวม 44,100 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 44,100 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)เกา้อีเ้บาะบนุวมสามารถปรบัระดบัได้่ จ านวน 5,100 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน (ระดบัผู้บริหาร)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 1 ตวั เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานของ
พนกังานส่วนต าบล(ปลดั อบต.)ไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์/ซึ่งเป็นราคาที่สามารถซ้ือไดต้ามท้องตลาด ปรากฏตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที ่85 
 

      

  
    

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 2 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท เพื่อ
ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
  

      

  
    

ชุดรบัรอง (โซฟา) จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชุดรบัรองโซฟาเชน่ โตะ๊ เกา้อี ้จ านวน1 ชุด ต ัง้ไว ้
25,000 บาท ไมม่รีาคากลางตามมาตรฐานครุภณัฑ์/ซึง่เป็นราคา
ทีส่ามารถซ้ือไดต้ามท้องตลาด ปรากฏตามแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที ่85 

      

  



    
ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตูเ้หล็ก 2 บาน ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 91.4 ซม.
ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 182.9 ซม.
จ านวน  1 ตู้  เพื่ อใช้ ในการจ ัด เ ก็บเอกสารราชการโดยมี
คุณลกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ มกราคม 2561 ดงัน้ี  
1) มมีอืจบัชนิดปิด 
2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3) คณุสมบตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

      

  
    

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก) จ านวน 3,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก)จ านวน 1 ตู ้ราคาตูล้ะ
3,500 บาท เพือ่ใชใ้นการจดัเก็บเอกสารของส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
งานบรหิารงานคลงั รวม 1,873,840 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,424,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,424,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 997,140 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรบัปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังาน         
สว่นต าบล 
- ผูอ้ านวยการกองคลงั 
- นกัวชิาการเงนิและบญัชี 
- เจา้พนกังานพสัด ุ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
- ผูอ้ านวยการกองคลงั จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท 
ต ัง้ไว ้42,000 บาท เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 325,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจ้างท ั่วไป 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
- ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 426,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 116,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนกังานสว่นต าบล  และพนกังานจา้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

      

  



แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนังสื อกรมส่ง เ สริมการปกครองท้ องถิ่น  ที่  0808.2/
ว 859  ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่
พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ท ั่วไปเกี่ยวกบัหล ักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจ าปีส าหรบัพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
5) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
(2) เพื่ อ จ่ า ย เ ป็นค่ าตอบแทนบุคคลห รือคณะกรรมการ
ผู้รบัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครฐั     
ตามพระราชบญัญตั ิ และหนงัสือ่ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วนัที่ 19 กนัยายน 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บคุคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนงัสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที่ 26
กนัยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลกัการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

        
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตัิ       
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2559 
  

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ         
ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
 

      

  



3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862 ลง
วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการ
เบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนกังานสว่นต าบล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามพระราช
กฤษฎกีา และระเบยีบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสว ัสดิการเกี่ยวก ับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ 
ศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
   

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ     
คา่ซกัฟอก  ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรพัย์สนิ
(ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกบั
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ   กระจาย
เสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่เบี้ยประกนั  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต ัง้ไฟฟ้า ค่าติดต ั้งประปาฯ ค่าติดต ั้ง
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนัง สื อ ก รมส่ ง เ สริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ยงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

      

  



   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็น
ในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานสว่นต าบล  และพนกังาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิห้เดนิทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สมัมนา ดูงาน หรือไป
ตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบ ับที่  2) พ.ศ.  2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเ ป็นการจ้างเหมาท ั้งค่าสิ่งของและ
คา่แรงงาน  ใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินเองให้
ปฏบิตั ิ ดงัน้ี 
(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้จ่ายจากคา่
วสัด ุ
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 5) หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ดว่นมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  



   
คา่วสัด ุ                                                      รวม 70,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3.  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน 
ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทดัเหล็ก                 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาต ั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม เครื่อง
ตดักระดาษ  เครื่องเ ย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที ่      
พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านกังาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรบั
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป
จ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร
ตลบัผงหมึก น ้าหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส  น ้ายาลบค าผิด
กระดาษไข ไม้บรรทดั คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัิข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าส าลี ธงชาติ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น ้ามนั ไข ขี้ผึ้ง น ้าดืม่ส าหรบับริการประชาชน
ในส านกังาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 

      

  

      

   
 
 
 

      

  



   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของที่
มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุง 
วสัด ุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท   
3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุ เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) ห ัวพิมพ์ห รือเทปพิมพ์
ส าหรบัเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมึกส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ิป
(MeMory Chip)เชน่Ram คตัซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder) 
 เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์(PrinterSwitching Box) 

 เค รื่องกระจายส ัญญาณ  (Hub) แผ่นวงจรอิเ ล็กทรอนิก ส์
(Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SoundCard) 
 เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆเชน่ แบบดสิเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดรีอม 
(CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีน  หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
 (พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที1่ หน้า 85 

      

  



  
งบลงทุน รวม 22,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 22,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได ้ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 2 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท เพื่อ
ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 

      

  
    

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  1  ตู ้
- โดยมีคุณล ักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ ดงัน้ี  
1) มมีอืจบัชนิดปิด 
2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3) คณุสมบตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

      

  
    

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก จ านวน 12,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา ขนาด3.5 ฟุต 
พรอ้มกระจก จ านวน 2 ตวั เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของพนกังาน
สว่นต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการด าเนินการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการด าเนินการป้องกนั และลดอุบตั ิ 
เหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น         
คา่อาหารคา่เครือ่งดืม่ คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายส าหรบัผูร้บับรกิาร
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการป้องกนัและลดอบุตั ิ
เหตทุางถนน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 -2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 67 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ อปพร. จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมและจดัต ั้ง       
อปพร. เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ 
 

      

  
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 80,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ซึง่ถือ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย        
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตั ิ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยั
พิบตัิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 438,520 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 290,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 290,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 280,320 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนส าหรบัครูผูด้แูลเด็กเล็ก ของศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ เงนิเพิม่ตามคณุวุฒ ิใหแ้กค่รูผูด้แูลเด็ก
เล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 106,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 76,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิผลประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงินรางวลัประจ าปี)ให้แก่พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 
เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี
แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ เ ป็นรายจ่ ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ท ั่วไปเกี่ยวกบัหล ักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจ าปีส าหรบัพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้กบั
พนักงานส่วนต าบลที่ได้รบัอนุมตัิให้ปฏิบตัิหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกต ิหรือ วนัหยุดราชการ 
   

      

  



- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตัิ  
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2559  
 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังาน
สว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862 ลง
วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการ
เบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กเล็ก ท ัง้น้ีจะ
เบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 58 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 42,200 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 42,200 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

  
    

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 42,200 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ เชน่ กระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิแผน่เรียบ จ านวน 170 แผน่ , สี
น ้า จ านวน 5 ถงั , ค่าแรงร้ือไฟฟ้าพร้อมติดต ั้งและทาสี  และ
อุปกรณ์ต่างๆ  รวมเ ป็นเงิน  42,200 บาท  ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้าที ่59 ล าดบัที ่9 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 757,540 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 461,540 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 264,170 บาท 

  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  

    
โครงการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ 
 

จ านวน 15,000 บาท 

  
    

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ 
 

      

  
    

โครงการศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่
ประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 58 
 

      

  
    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 224,170 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 245 วนัๆละ 20 บาท/คน
(ขอ้มูล 23 ก.ค. 61 จ านวน 29 คน) เป็นจ านวน
เงนิ 142,100 บาท 
- คา่จดัการเรียนการสอน อตัราคนละ 1,700 บาท/
ปี (ขอ้มูล 23 ก.ค. 61 จ านวน 29 คน) เป็นจ านวน
เงนิ 49,300 บาท 
- คา่หนงัสอืเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 5,800 บาท 
- คา่อปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 5,800 บาท 
- คา่เครือ่งแบบนกัเรียน 300 บาท/ปี เป็นจ านวนเงนิ 8,700 บาท 
- คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 430 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 12,470 บาท 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 197,370 บาท 

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 197,370 บาท 

  

      

  - อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 260 วนัๆ
ละ 7.37 บาท/คน (ขอ้มลู 23 ก.ค. 2561 จ านวน 74 คน) 
- อาหารเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 260 วนัๆละ 7.37 บาท/
คน (ขอ้มลู 23 ก.ค. 2561 จ านวน 29 คน) 
ตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1)  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3028  ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

      

  



  
งบเงนิอุดหนุน รวม 296,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 296,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่ดนิแดง จ านวน 296,000 บาท 

  

      

  - คา่อาหารกลางวนั โรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 200วนัๆละ 20 บาท/ 
คน(ข้อมูล 23 ก.ค. 2561 จ านวน 74 คน)เป็นไปตามหนงัสือ  
ส ั่งการ ดงัน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3028  ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0816.2/
ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0893.2/
ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจ ัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ ัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใน สถ า นศึ ก ษ า ส ัง ก ัด อ ง ค์ ก ร ปกค รอ ง ส่ ว น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0893.3/
ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ           
ศึกษาในสถานศึกษาส ังก ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่2) 
 

      

  
 

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 30,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการดนตรีไทยในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการดนตรี
ไทยในชุมชน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 57 
 

      

  
    

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดรูอ้น/เตรียมเขา้สู ่AEC จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 57 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 294,256 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 184,256 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 184,256 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    
โครงการดแูลสขุภาวะในกลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    
โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิตอ่ 
 

จ านวน 50,000 บาท 

  

    
โครงการสนบัสนุนดา้นการสาธารณสขุมลูฐาน 
 

จ านวน 80,000 บาท 

  

    
โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 
 

จ านวน 11,880 บาท 

  

    
โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนสนุขัและแมว 
 

จ านวน 2,376 บาท 

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 110,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 110,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  

    

โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    

โครงการท่าดินแดงร่วมใจต้านภยัมะเร็งเต้านมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 30,000 บาท 

  



แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,788,880 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,258,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,258,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 691,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรบัปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังาน         
สว่นต าบล 
- ผูอ้ านวยการกองชา่ง 
- นายชา่งโยธา 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 25,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่ตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
- ผูอ้ านวยการกองชา่ง จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท  
ต ัง้ไว้ 42,000 บาท 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 469,680 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน คา่จา้งพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป 
- พนกังานจา้งตามภารกจิ 
ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 
- พนกังานจา้งท ั่วไป 
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา(รถขยะ) 
คนงานประจ ารถขยะ 2 ต าแหน่ง 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 942,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 146,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิผลประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงนิรางวลัประจ าปี) ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังานสว่นต าบล 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่เช่าบา้นให้แก่พนกังานสว่นต าบลที่มี
สทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

      

  



   
คา่ใชส้อย รวม 540,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บ/เขา้เล่มหนงัสือ
ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างท าป้าย/เขียน
ป้าย และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย        
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ    
คา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ 
 

      

  
    

คา่รงัวดัทีด่นิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมส าหรบัการรงัวดัทีด่นิสาธารณะ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  (พ .ศ .2561 - 2564)เ พิ่ ม เ ติ ม
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 84 
 

      

  
   

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารุง รกัษา ยานพาหนะตาม 
รายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 
1.ซอ่มปกตริถยนต์อายุการใชง้านไมเ่กนิ 6 ปี จ านวน 1 คนั 
2.ซ่อมกลางรถยนต์อายุการใช้งานเกิน  6 ปี  จ านวน  1 คนั 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รกัษา ซ่อมแซม ทรพัย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุง รกัษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนัง สื อ ก รมส่ ง เ สริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เ รื่ อ ง  รูปแบบและการจ าแนกประ เภทรายร ับ  – รายจ่ าย

      

  



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   
5) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 

   
คา่วสัด ุ รวม 256,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของ เครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ หนงัสอื เกา้อีต้า่งๆ 
โตะ๊ตา่งๆ ตูต้า่งๆ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน เครือ่งคดิ
เลขขนาดเล็ก กระดาษ หมกึ แฟ้ม สมดุบญัชี น ้าดืม่ส าหรบับรกิาร
ประชาชนในส านกังาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ด ัง เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดงัน้ี  ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้าเครื่องวดั
กระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจ วงจรไฟฟ้า 
เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ั้นไม่คงสภาพ
เดมิ ดงัน้ี  ฟิวส ์เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็ม
ขดัรดัสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั
วทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้คืนสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพงแผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ

      

  



แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไมต้า่งๆ คอ้น คมี
เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่ ขวาน ตะป ูเหล็กเสน้  
แปรงทาสี ปนูซีเมนต์ ทอ่น ้า และอปุกรณ์ประปา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทึก
ขอ้มลู เมาส์ แผงป้อนอกัขระหรือแป้นพมิพ์ เครือ่งอานและบนัทกึ
ขอ้มลูแบบตา่งๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี ่
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 588,700 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 588,700 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก จ านวน 12,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา ขนาด 3.5 ฟุต 
พรอ้มกระจก จ านวน 2 ตวั เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของพนกังาน
สว่นต าบล 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

  
    

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย หมูท่ี ่1- 8 จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต ั้งระบบเสียงไร้สาย  เช่น ชุดร ับ
สญัญาณ(ลูกข่าย)พร้อมติดต ั้ง  ประกอบด้วย  เครื่องร ับส ัญญาณ
UHF 20.200MHz ข ัว้ติดแท่นต่อสายไฟ สายล าโพง และสายอากาศ
เป็นโลหะชุบกนัสนิมป้องกนัการแตกกรอบจากแสงแดดฯลฯปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี่ 8 จ านวน 140,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดต ั้งเครื่องกรองน ้าภายในหมู่
ที่ 8 ปริมาณงาน เครื่องกรองน ้าแบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรน ้า
บาดาลพร้อมติดต ัง้ระบบ สถานที่ก่อสรา้งภายในหมู่ที่ 8 ต าบลท่าดิน
แดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 

      

  
    

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพส าหรบัประชาชน หมูท่ี ่3 จ านวน 136,300 บาท 

  

      

  เ พื่อจ่ าย เ ป็นค่าใช้จ่ า ยในโครงการน ้ าดื่ม เ พื่อสุขภาพส าหร ับ
ประชาชน หมู่ที่ 3 (ติดต ัง้เครื่องกรองน ้า) ปริมาณงานเครื่องกรองน ้า
แบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรน ้าบาดาลพร้อมติดต ัง้ระบบ  และ
คา่จา้งแรงงาน เป็นตน้ จ านวนเงนิ136,300 บาทปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 

      

  



 
งานสวนสาธารณะ รวม 28,500 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 28,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน 28,500 บาท 

  
      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั ซ้ือเครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง
จ านวน 3 ตวั 
 

      

  
 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 150,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
เชน่ คา่จา้งแรงงาน คา่ธรรมเนียมในการทิง้ขยะ และอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย    
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดักจิกรรมรณรงค์สง่เสรมิการ
ลดปรมิาณขยะ เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 350,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 350,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย    
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการ
เสรมิสรา้งความรูชุ้มชน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจดัการแขง่ขนักีฬา เชน่ คา่อาหาร 
คา่เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่อปุกรณ์การแขง่ขนั ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 )เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  

    
โครงการด าเนินการหรือส่งเสริมสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากรฯลฯ 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 62 
 

      

  
    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 )
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุต าบลทา่ดนิแดง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการด าเนินงานตามโครงการ เชน่ 
คา่วทิยากร คา่อปุกรณ์การเรียน ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร   
คา่อุปกรณ์การจดัการอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 69 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่เครือ่งใช้ตา่งๆ ส าหรบัการ
จดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น และประชาคมต าบล ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 -
 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 63 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 5,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 5,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย   
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เช่น
คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่ เครื่องใช้ ของรางวลั ฯลฯ ปรากฏในแผน   
พฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบบัที ่1 หน้า 66 ตามพระราชบญัญตัแิละระเบยีบ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 

      

  
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 245,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย   
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

การจดังานประเพณีทอ้งถิน่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมดา้นประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ และศาสนา เชน่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีแหเ่ทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 195,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 195,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

โครงการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรมทอ้งถิน่ จ านวน 85,000 บาท 

  
      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรม 
ทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้85,000 บาท 
 

      

  
    

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จ่าย
ในการจดังาน วนัทอ้งถิน่ไทย ต ัง้ไว ้10,000 บาท ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 87 
 

      

  
    

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ จ านวน 10,000 บาท 

        
  อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ ต ัง้ไว้ 10,000 บาท 

 
      

  
    

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้ 
10,000 บาท 

      

  



    
อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จ่ายใน
การจดังานยอยศยิง่ฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจ าปี 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  อุดหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการจดังาน  ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  และงานกาชาด
ประจ า ปี  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ .ศ .2561 -
 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  

    
อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอผกัไห่ เป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังาน
ของดเีมอืงผกัไห ่

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอผกัไห่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน ของดีเมืองผกัไห่ ต ัง้ไว้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 
หน้า 66 
 

      

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 979,600 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 979,600 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 979,600 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

  
    

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน หมูท่ี ่4 จ านวน 450,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการท าก าแพงกนัดนิ หมูท่ี ่4 ปรมิาณงาน
ท าก าแพงกนัดิน 1 ด้าน สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 82.0 เมตร
ป ร า กฏ ในแ ผนพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ( พ . ศ . 2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  

    
โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมดาดคอนกรีตและซ่อมแซมเขื่อนเก่า   
ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1 

จ านวน 229,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนพร้อมดาดคอนกรีต
และซอ่มแซมเขือ่นเกา่ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1 ปรมิาณงานตามแบบ ปร.4 
ปร า กฏ ในแ ผนพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ( พ . ศ . 2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5 จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนงัคอนกรีตกนัดิน
ไหล่ทาง  หมู่ที่ 5 ปริมาณงานก าแพงยาว  65 เมตร สูงเฉลี่ย
0.90 เมตร พรอ้มถมดนิข้างก าแพงและลงลูกรงั สถานที่ก่อสรา้ง
ภายในหมูท่ี ่5 ต าบลทา่ดนิแดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรี 
อยุธยา ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  แผนงานการเกษตร 

  
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 350,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 350,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย     
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    

โครงการคลองสวยน ้าใส 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขดุลอกคลอง ในต าบลทา่ดนิแดง 
    จ านวน 8 หมู ่       

จ านวน 100,000 บาท 

  
    

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้าใส (โครงการดนิแลกน ้า) จ านวน 250,000 บาท 

  



แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  5% ของค่าจ้าง
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดงตาม 
พระราชบญัญตั ิ และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1)  พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
0809.5/ว 9  ลงวนัที ่ 22  มกราคม 2557  เรือ่ง การจา่ยเบีย้ 
ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง  
3) หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 
0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท ั่วไป
เกีย่วกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัที ่3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 2989  ลงวนัที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0809.4/ว  1326 ลงว ันที่  4 กรกฎาคม  2560 เ รื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท ั่วไปส าหรบัสนบัสนุนศูนย์พฒันาเด็ก
รายการเงินเดือน  เงินสวสัดิการส าหรบัข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกนัสงัคม
ส าหรบัพนกังานจา้ง 
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 3,219,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัสนบัสนุนการสร้างหลกัประกนั
รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้า 68 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนงัสือ         
ส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548    
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2553 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) 
 พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/
ว 118 ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัติามระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ าย เงิน เบี้ ยย ังชีพผู้ สู งอายุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 

      

  



   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 844,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมให้แกผู้
พิการหรือทุพลภาพ  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564 ) เพิ่ ม เ ติม  เ ป ลี่ ยนแปลง  ฉบ ับที่  1 ห น้า  68 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพให้แก่คนพกิาร  ตามระเบียบและหนงัสือ
ส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบบั
ที ่2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/
ว 118 ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัติามระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.3/
ว 3609 ลงวนัที่ 24 มถิุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2553  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559   
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 68 ตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงั
ชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548ขอ้ 16และ ขอ้ 17 
 

      

  
   

ส ารองจา่ย จ านวน 350,564 บาท 

  

      

  เพื่อส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ต ัง้ไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี   
สาธารณภยั เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่และจงัหวดัทีป่ระสบสาธารณภยั 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นมาก  ที ่ มท  0313. 4 / 
ว 667ลงวนัที ่12  มนีาคม   2545  เรือ่ง  การชว่ยเหลือ 
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/
ว  4224  ลงว ันที่ 10  ตุลาคม   2554   เ รื่องการช่วยเหลือผู้
ประสบอทุกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และน ้าล้นตลิง่ 
4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวนัที ่
6 มถิุนายน 2559  เรือ่ง  ซกัซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององค์กรปกครอง

      

  



สว่นทอ้งถิน่ 
5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.2/ว 76  ลงวนัที ่13  มกราคม  2558  เรือ่ง  การเตรียม 
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการ
ปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยัตาม
พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0810.4/
ว 526 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0810.4/
ว 608 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาไฟป่าและหมอกควนั ปี 2561 
9)  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 
0810.4/ว  1064  ลงว ันที่  31 พฤษภาคม  2560  เ รื่อง  การ
เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาป้องกนัอุทกภยั   น ้าท่วม
ฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และดนิถลม่ ปี 2560 
10) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 
0810.4/ว  1073  ลงวนัที ่15 มถิุนายน  2560     
11) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม 2560   
12) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2560   
13) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว  6768 ล ง ว ั น ที่  29 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2560    
14) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวนัที ่17 เมษายน 2561   

        
 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

สมทบกองทุนระบบประกนัสขุภาพ จ านวน 52,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกนัสุขภาพองค์การ
บรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 141,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น 
ท้ อ ง ถิ่ น ขององค์ ก า รบริห า รส่ วนต า บ ลท่ า ดิน แดงตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1) พระราชบญัญ ัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญ 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2546 
3) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม
2560 เรื่อง ซกัซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
4) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.5/ว30 ลงวนัที1่2กรกฎาคม  2560 
   

      

   



469,680

25,000

30,000

691,500

42,000

100,000

36,000

10,000

400,000

วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:43:31

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

สมทบกองทนุระบบประกนั

สขุภาพ
52,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 90,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
141,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 3,219,600

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 844,800

ส ารองจา่ย 350,564

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิประจ าต าแหน่ง

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิเดอืนพนกังาน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรคา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 50,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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11,880

2,376

200,000

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ 

โครงการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้่

ชุมชน

คา่รงัวดัทีด่นิ

โครงการคลองสวยน ้าใส

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยา

เสพตดิ

โครงการดนตรีไทยในชุมชน

โครงการชว่ยเหลือประชาชน

ผูป้ระสบภยัพบิตัิ

โครงการด าเนินการหรือ

สง่เสรมิสนบัสนุนโครงการอนั

โครงการด าเนินการป้องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนน

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้า

ใส (โครงการดนิแลกน ้า)

โครงการดแูลสขุภาวะในกลุม่

ผูส้งูอายุในชุมชน

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

โครงการบรหิารจดัการศนูย์

พฒันาเด็กเล็กฯ

โครงการเฝ้าระวงัและควบคมุ

โรคตดิตอ่

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ 

อปพร.

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จ

สขุภาพ

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลด

ปรมิาณขยะ

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 5,000

โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ

ต าบลทา่ดนิแดง

โครงการสง่เสรมิและพฒันา

อาชีพ

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

นอกสถานที่

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผน

โครงการสตัว์ปลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้

โครงการสนบัสนุนดา้นการ

สาธารณสขุมลูฐาน

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าค

ฤดรูอ้น/เตรียมเขา้สู ่AEC

โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้

ทะเบยีนสนุขัและแมว

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร

งบด าเนินงาน
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10,000

30,000

200,000

16,000

12,400

28,500

140,000

136,300

300,000

450,000

229,600

วสัดคุอมพวิเตอร์

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดสุนาม

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดกุอ่สรา้ง

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดสุ านกังาน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)

เกา้อีเ้บาะบนุวมสามารถปรบัเกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน 

เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได้

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศพัท์

งบด าเนินงาน

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ

ชุดรบัรอง (โซฟา)

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา 

พรอ้มกระจก

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก)

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพ

ส าหรบัประชาชน หมูท่ี ่3

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้า

ภายในหมูท่ี ่8

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย

 หมูท่ี ่1- 8

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิ

ขา้งถนน หมูท่ี ่4

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งเขือ่นพรอ้ม

ดาดคอนกรีตและซอ่มแซม
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
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300,000

40,000

40,000

30,000

350,000 979,600 350,000 2,967,380 294,256

งบลงทุน

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีต

กนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงการควบคมุโรคขาดสาร

ไอโอดนีของสมเด็จพระเทพโครงการทา่ดนิแดงรว่มใจตา้น

ภยัมะเร็งเตา้นมสบืสานพระ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคาร

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการสง่เสรมิโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 10,000

โครงการจดังานประเพณี/

ศาสนา/วฒันธรรมทอ้งถิน่
85,000

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ 10,000

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่

ดนิแดง

อดุหนุนทีท่ าการปกครอง

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็น
40,000

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการ

จดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่
10,000

รวม 4,709,964 250,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ

ผกัไห่ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั
40,000



52,000

12,000

90,000

3,219,600

141,000

350,564

844,800

42,120 42,120

1,540,800 1,540,800

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

1,531,680 2,001,360

165,000 200,000

125,000 155,000

2,859,540 3,831,360

210,000 252,000

70,000 70,000

160,000 320,000

72,000 144,000

30,000 50,000

680,000 1,080,000

5,000 5,000

50,000

หน้า : 1/1

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวม

10,000

280,320

36,000

10,000

30,000 30,000



หน้า : 1/1

100,000 100,000

130,000 140,000

30,000

300,000 300,000

30,000

50,000

80,000

100,000

50,000

20,000

10,000

100,000

40,000

250,000

15,000

15,000

50,000

50,000

50,000

10,000

50,000

5,000

15,000

50,000

5,000

224,170

80,000

11,880

2,376

10,000

30,000 30,000

230,000 430,000

30,000

20,000

50,000

10,000

15,000

50,000

10,000

15,000

224,170

10,000



หน้า : 1/1

50,000 50,000

80,000 90,000

20,000 50,000

200,000 200,000

30,000 30,000

40,000 40,000

10,000 10,000

197,370

200,000

10,000 10,000

90,000 106,000

100,000 100,000

5,000 5,000

200,000 200,000

5,000 5,000

2,000 2,000

5,100 5,100

10,000 10,000

25,000 25,000

11,000 11,000

3,500 3,500

12,400 24,800

28,500

140,000

136,300

300,000

450,000

229,600

197,370



หน้า : 1/1

300,000

42,200

40,000

40,000

30,000

85,000

10,000

296,000

10,000

10,000

40,000

40,000

9,832,740 21,100,000

42,200

296,000

1,226,060 140,000



 

สารบัญ 
 
 หน้า 
ส่วนที ่๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย                                                                                     ๑          
 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
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 รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
 -   ส านักปลัด 42 
 -  กองคลัง 58 
 -   กองช่าง 71 
 -   งบกลาง 79 
                                                                              
ภาคผนวก   
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง     



อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 2,490,349.92 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงนิอดุหนุน 512,069.39 บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 1,944,500.00 บำท

งบรำยจำ่ยอืน่ 0.00 บำท

งบบคุลำกร 5,183,815.00 บำท

งบด ำเนนิงำน 3,343,528.96 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 14,715,447.35 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง 3,731,534.00 บำท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 6,845,210.00 บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจดัสรร 11,557,070.58 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 15,433.00 บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 66,424.86 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 128,907.09 บำท

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2561

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 18,721,098.57 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร 108,053.04 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 48,868.00 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 18,993,219.85 บำท

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 4,093,099.61 บำท

1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 9,833,263.04 บำท

              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดง จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ตอ่สภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดงอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดงจงึขอ

ช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชกิทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนิกำรในปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ ดงัน้ี

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำดนิแดง



รายรบัจรงิ ปี  2560

114,190.96

374,111.40

247,022.56

1,232.00

0.00

736,556.92

13,328,025.84

13,328,025.84

6,665,570.00

6,665,570.00

20,730,152.76

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการ ปี 2561

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 119,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 148,650.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 225,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 52,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 2,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 546,650.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 12,553,350.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 12,553,350.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม 20,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 6,900,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 6,900,000.00



องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการ ปี 2562

119,000.00

100,250.00

203,000.00

40,000.00

2,000.00

464,250.00

13,635,750.00

13,635,750.00

21,100,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00



รายจ่ายจรงิปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 4,284,983.00 4,591,200.00

งบบคุลากร 6,650,514.46 8,527,360.00

งบด าเนนิงาน 4,801,859.05 4,465,440.00

งบลงทุน 2,314,260.00 2,000,000.00

งบรายจา่ยอืน่ 10,000.00 0.00

งบเงนิอดุหนุน 332,000.00 416,000.00

18,393,616.51 20,000,000.00

18,393,616.51 20,000,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



ประมาณการ ปี 2562

4,709,964.00

8,665,240.00

5,417,796.00

1,706,000.00

0.00

601,000.00

21,100,000.00

21,100,000.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เรื่อง

ของ

อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



อ ำเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ดนิแดง



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ด้าน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง



ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ยอดรวม

9,832,740

140,000

1,226,060

294,256

2,967,380

350,000

250,000

979,600

21,100,000

350,000

4,709,964



5,691,800 7,116,740

2,225,520 2,225,520

3,466,280 4,891,220

2,223,000 2,649,000

216,000 332,000

1,235,000 1,475,000

460,000 530,000

312,000 312,000

44,100 67,000

44,100 67,000

7,958,900 9,832,740

60,000 140,000

0 30,000

60,000 110,000

60,000 140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

งบด าเนินงาน 426,000

    คา่ตอบแทน 116,000

    คา่ใช้สอย 240,000

งบบุคลากร 1,424,940

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,424,940

รวมงบ

    คา่ครุภณัฑ์ 22,900

                                             รวม 1,873,840

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่วสัดุ 70,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 22,900

งบด าเนินงาน 80,000

    คา่ตอบแทน 30,000

    คา่ใช้สอย 50,000

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวมงบ

                                             รวม 80,000

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา



290,320 0 290,320

290,320 0 290,320

106,000 30,000 597,540

76,000 0 76,000

30,000 30,000 324,170

0 0 197,370

42,200 0 42,200

42,200 0 42,200

0 0 296,000

0 0 296,000

438,520 30,000 1,226,060

184,256

184,256

110,000

110,000

294,256

1,258,180 0 1,258,180

1,258,180 0 1,258,180

942,000 150,000 1,092,000

146,000 0 146,000

540,000 150,000 690,000

256,000 0 256,000

588,700 0 617,200

588,700 0 617,200

2,788,880 150,000 2,967,380

งบบุคลากร 0

    คา่ใช้สอย 264,170

    คา่วสัดุ 197,370

งบลงทุน 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 461,540

    คา่ตอบแทน 0

                                             รวม 757,540

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่
รวมงบ

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

งบเงนิอุดหนุน 296,000

    เงนิอดุหนุน 296,000

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล
รวม

    เงนิอดุหนุน 110,000

                                             รวม 294,256

แผนงานเคหะและชุมชน

งบด าเนินงาน 184,256

    คา่ใช้สอย 184,256

งบเงนิอุดหนุน 110,000

งบด าเนินงาน 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

งบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

                                             รวม 28,500

    คา่วสัดุ 0

งบลงทุน 28,500

    คา่ครุภณัฑ์ 28,500



350,000

350,000

350,000

5,000 55,000

5,000 55,000

0 195,000

0 195,000

5,000 250,000

979,600

979,600

979,600

350,000

350,000

350,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานส่งเสรมิและสนบัสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวมงบ

งบด าเนินงาน 350,000

    คา่ใช้สอย 350,000

                                             รวม 350,000

    เงนิอดุหนุน 195,000

                                             รวม 245,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบด าเนินงาน 50,000

    คา่ใช้สอย 50,000

งบเงนิอุดหนุน 195,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 979,600

                                             รวม 979,600

แผนงานการเกษตร

งาน

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมงบ

งบลงทุน 979,600

    คา่ใช้สอย 350,000

                                             รวม 350,000

งาน

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ รวมงบ

งบด าเนินงาน 350,000



4,709,964

4,709,964

4,709,964

แผนงานงบกลาง

    งบกลาง 4,709,964

                                             รวม 4,709,964

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 4,709,964



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา



ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

อ าเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

         
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552 )มาตรา 87จงึตราขึ้นไว้   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดง และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอผกัไห่ 

 
                ข้อ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
                ข้อ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

 
                ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท 

 
                ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น
จ านวนรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

         แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 9,832,740 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 140,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 1,226,060 

  แผนงานสาธารณสขุ 294,256 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,967,380 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 350,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 250,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 979,600 

  แผนงานการเกษตร 350,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 4,709,964 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 21,100,000 

 
ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี  

         งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

         

 
ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดงปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการ
เบกิจา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบล 

          ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ดนิแดงมีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัิน้ี 

  ประกาศ ณ วนัที.่......................................  
   
       

 
   (ลงนาม).............................................. 

   
     (นายณฐัธร   มงคลรอ้ย) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

อนุมตัิ 
 

    
(ลงนาม)............................................. 

 

         (นางอภญิญา   เอีย่มอ าภา) 
 

         ต าแหน่ง นายอ าเภอผกัไห ่
 



 



ปี 2559 ปี 2560

54,877.19 52,456.25 0.00

61,589.78 60,109.71 0.00

1,825.00 1,625.00 0.00

118,291.97 114,190.96

310.40 310.40 0.00

210.00 0.00 0.00

83,360.00 62,920.00 0.00

5,000.00 4,600.00 20.00

40.00 100.00 0.00

70.00 40.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,305.00 304,891.00 -83.33

1,200.00 1,250.00 33.33

20.00 0.00 100.00

97,515.40 374,111.40

0.00 0.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00

351,992.70 247,022.56 -9.91

354,992.70 247,022.56

48,000.00 0.00 -60.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,232.00 900.00

วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:39:56

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

อ าเภอ ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 44,446.00 55,000.00 %

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 1,425.00 2,000.00 %

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 61,919.08 62,000.00 %

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 107,790.08 119,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 50.00 300.00 %

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 329.80 500.00 %

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร

4,000.00 5,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 83,760.00 80,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 50.00 200.00 %

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การ

โฆษณา

120.00 250.00 %

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 897.00 60,000.00 %

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 700.00 800.00 %

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 60.00 100.00 %

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 1,100.00 1,500.00 %

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 91,066.80 148,650.00

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที่ 0.00 3,000.00 %

     คา่เช่าทีด่นิ 3,000.00 0.00 %

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 467,254.48 225,000.00

     ดอกเบีย้ 464,254.48 222,000.00 %

     คา่ขายแบบแปลน 53,500.00 50,000.00 %

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 2,000.00 %

     คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 0.00 %



วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:39:56

48,000.00 1,232.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

297,846.70 376,685.32 39.29

8,932,686.55 9,147,227.23 7.13

1,829,502.68 1,996,502.38 0.00

96,936.03 113,268.66 52.94

415,514.65 419,257.62 -100.00

893,775.43 1,010,361.55 87.50

0.00 0.00 0.00

12,368.91 14,663.56 66.67

14,165.71 13,086.52 33.33

174,561.00 236,463.00 8.33

0.00 0.00 0.00

1,530.00 510.00 150.00

12,668,887.66 13,328,025.84

3,052,077.00 6,665,570.00 1.45

3,052,077.00 6,665,570.00

16,339,764.73 20,730,152.76

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,500.00 52,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 2,000.00 %

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 275,047.63 280,000.00 %

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,032,549.92 2,100,000.00 %

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,610,875.80 8,600,000.00 %

     ภาษีสรุา 425,743.41 420,000.00 %

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 80,957.09 85,000.00 %

     อากรประมง 0.00 0.00 %

     ภาษีสรรพสามติ 733,443.50 800,000.00 %

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 21,030.11 15,000.00 %

     คา่ภาคหลวงแร่ 10,671.91 12,000.00 %

     อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 0.00 550.00 %

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ

188,730.00 240,000.00 %

รวมหมวดภาษีจดัสรร 12,379,049.37 12,553,350.00

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 0.00 800.00 %

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า

3,377,590.00 6,900,000.00 %

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 16,476,250.73 20,000,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 3,377,590.00 6,900,000.00
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

ประมาณการ

ปี 2562

อ าเภอ ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

55,000.00

2,000.00

62,000.00

119,000.00

300.00

500.00

6,000.00

80,000.00

200.00

250.00

10,000.00

800.00

200.00

2,000.00

100,250.00

3,000.00

0.00

203,000.00

200,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00
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40,000.00

2,000.00

2,000.00

390,000.00

2,100,000.00

9,213,200.00

0.00

130,000.00

0.00

1,500,000.00

20,000.00

20,000.00

550.00

260,000.00

13,635,750.00

2,000.00

7,000,000.00

21,100,000.00

7,000,000.00
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่ดนิแดง

อ ำเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรบังบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร 119,000

ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 55,000

ประมำณกำรรำยรบัรวมท ัง้สิน้ 21,100,000   บำท  แยกเป็น

ภำษีป้ำย 2,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 100,250

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีบ ำรุงทอ้งที่ 62,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 80,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 500

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 300

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณิชย์ 200

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม

อำหำร

6,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกำศหรือแผน่ปลวิเพือ่กำรโฆษณำ 250

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 2,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 800

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ 10,000

คำ่เชำ่หรือบรกิำรสถำนที่ 3,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ดอกเบีย้ 200,000

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 200

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 203,000

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวน้้อยกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 40,000

คำ่ขำยแบบแปลน 20,000
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดภำษีจดัสรร 13,635,750

ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 390,000

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 2,000

คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ 2,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 2,100,000

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีธุรกจิเฉพำะ 130,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,213,200

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงแร่ 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 20,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ภำษีสรรพสำมติ 1,500,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

อำกรประทำนบตัรและอำชญำบตัรประมง 550

ประมำณกำรไวเ้ทำ่กบัปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 2,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 260,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ยโอนเลือกท ำ 7,000,000

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

ประมำณกำรไวม้ำกกวำ่ปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ

รำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 7,000,000
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อ ำเภอผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
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13,635,750

390,000

2,000

2,000

2,100,000

130,000

9,213,200

20,000

20,000

1,500,000

550

2,000
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รำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

7,000,000



ปี 2559 ปี 2560

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 -12.88 %

1,540,800 1,513,920 0.84 %

2,225,520 2,198,640

1,338,969.68 1,635,001.94 9.08 %

88,320 84,000 0 %

156,800 167,548.39 0 %

1,360,662 1,168,308 2.19 %

84,000 63,700 0 %

3,028,751.68 3,118,558.33

5,254,271.68 5,317,198.33

246,840 263,000 -56 %

0 0 0 %

72,500 36,000 0 %

43,095 37,600 0 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอผกัไห ่   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

 นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล

86,400 99,174 86,400

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 74,975 130,000 130,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 132,006.45 168,000 168,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 1,119,011.29 1,707,320 1,862,400

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

1,530,960 1,528,026 1,540,800

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,215,680 2,225,520 2,225,520

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,530,505.36 3,285,400 3,466,280

รวมงบบุคลากร 4,746,185.36 5,510,920 5,691,800

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,138,061 1,180,080 1,205,880

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 66,451.62 100,000 100,000

คา่เช่าบา้น 82,000 36,000 36,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 33,105 50,000 50,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

206,670 250,000 110,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 20,000 20,000
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362,435 336,600

384,478.4 525,997.8 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

79,387.7 37,840 0 %

136,068 209,998 5.26 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

121,736.31 234,840.57 5.26 %

721,670.41 1,008,676.37

84,956 77,169 -44.44 %

6,690 15,761.1 -69.23 %

32,659 66,185 -20 %

62,425 99,600 -9.09 %

186,242.3 185,142.2 -20 %

0 0 100 %

0 0 0 %

79,754 104,600 -50 %

0 0 100 %

452,726.3 548,457.3

203,540.98 181,080.69 5.26 %

5,000 2,900 0 %

4,202.62 0 -60 %

7,987 3,627 0 %

69,107.02 93,558.66 4.17 %

289,837.62 281,166.35

รวมค่าตอบแทน 321,775 356,000 216,000

ค่าใช้สอย

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิ หรือวนัส าคญั

0 0 100,000

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิ หรือวนัส าคญัตา่งๆ

0 105,000 0

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 0 5,000 5,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 316,907.8 560,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 500,000

ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 0 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 105,226.07 190,000 200,000

คา่ใช้จา่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 0 300,000

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนในการ

ฝึกอบรม

96,800 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ โครงการเฉลมิ

พระเกียรตฯิหรือวนัส าคญัตา่งๆ

56,000 0 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 37,632 95,000 100,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 21,965 50,000 40,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 28,939 55,000 50,000

วสัดุส านกังาน 84,952 90,000 50,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,972.4 65,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 612,565.87 955,000 1,235,000

ค่าวสัดุ

วสัดุสนาม 0 0 30,000

รวมค่าวสัดุ 394,802.1 620,000 460,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 57,442.9 100,000 50,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 191,530.8 250,000 200,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 6,454 5,000 5,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 29,532 96,000 100,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,210 5,000 5,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 4,968.59 5,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 171,602.87 190,000 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 217,767.46 301,000 312,000
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1,826,669.33 2,174,900.02

0 9,000 0 %

0 5,800 0 %

0 4,500 100 %

0 0 100 %

90,000 0 0 %

0 4,880 0 %

87,980 0 0 %

0 3,280 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 8,500 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 7,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

177,980 42,960

177,980 42,960

5,000 10,000 -100 %

5,000 10,000

5,000 10,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

กลอ้งถา่ยภาพนิง่(ตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)

0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน 1,546,910.43 2,232,000 2,223,000

เครือ่งบนัทกึเสยีง 0 0 0

เครือ่งปรบัอากาศ ชนดิต ัง้พ้ืนหรือชนดิแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีียู 

0 0 0

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวม

สามารถปรบัระดบัได้

0 0 5,000

คา่จดัซือ่เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล 

(ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผน่ตอ่นาที

0 0 0

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เกา้อีเ้บาะบุ

นวมสามารถปรบัระดบัได้

0 0 0

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)เกา้อีเ้บาะบุ

นวมสามารถปรบัระดบัได้่

0 0 5,100

ชุดรบัรอง (โซฟา) 0 0 25,000

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานพนกัพงิทรงสงู  จ านวน 

 1  ตวั

4,490 0 0

จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา 0 0 0

เครือ่งพมิพ์(ตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)

0 0 0

จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 1 ตวั 4,490 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบั

เครือ่งคอมพวิเตอร์แมข่าย (Server)

20,000 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่นกระจก 0 0 0

โตะ๊เลคเซอร์  จ านวน  20  ตวั 19,000 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ 0 0 5,500

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก) 0 0 3,500

รวมงบลงทุน 190,980 5,500 44,100

งบรายจ่ายอืน่

คา่จดัซ้ือเต็นท์ผา้ใบ ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว

 8 เมตร จ านวน 2 หลงั

44,000 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 190,980 5,500 44,100

ครุภณัฑ์อืน่

คา่จดัซ้ือซุม้เฉลมิพระเกียรตพิรอ้มตดิต ัง้ 

ขนาดฐานกวา้ง 3.30 เมตร สงู 1.30 เมตร 

99,000 0 0

รวมรายจ่ายอืน่ 703,841 10,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 703,841 10,000 0

รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่ 703,841 10,000 0



วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:41:32

0 0 0 %

30,000 30,000 -100 %

30,000 30,000

30,000 30,000

7,293,921.01 7,575,058.35

667,294 330,260 208.12 %

0 0 0 %

42,000 7,000 268.42 %

130,080 134,040 130.35 %

24,000 24,000 0 %

863,374 495,300

863,374 495,300

62,260 35,000 11.11 %

0 0 0 %

44,000 36,000 -62.96 %

17,870 10,085 0 %

124,130 81,085

69,600 129,500 -100 %

0 0 100 %

26,772 0 -25 %

0 15,736 0 %

0 0 -100 %

7,780 9,330 -40 %

104,152 154,566

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารท ั่วไป 7,217,916.79 7,768,420 7,958,900

งานบรหิารงานคลงั

รวมเงนิอุดหนุน 30,000 10,000 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000 10,000 0

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 0 0

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 10,000 0

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 11,400 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 42,998.66 141,440 325,800

เงนิเดือนพนกังาน 715,182 323,620 997,140

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 35,000 35,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

36,280 45,000 50,000

รวมงบบุคลากร 808,113.99 536,460 1,424,940

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 7,933.33 25,000 25,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 808,113.99 536,460 1,424,940

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 124,280 180,000 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,535 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 116,875 172,200 116,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,360 10,000 10,000

คา่เช่าบา้น 70,700 97,200 36,000

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ

0 230,000 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,850 50,000 30,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 7,374 40,000 30,000

โครงการคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 180,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รวมค่าใช้สอย 135,504 500,000 240,000
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39,254 39,301 0 %

34,200 22,470 0 %

73,454 61,771

301,736 297,422

0 0 100 %

5,900 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 13,800 0 %

0 0 100 %

5,900 13,800

5,900 13,800

1,171,010 806,522

8,464,931.01 8,381,580.35

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 7,280.4 0 %

0 7,280.4

0 7,280.4

0 7,280.4

รวมค่าวสัดุ 73,939 70,000 70,000

รวมงบด าเนินงาน 326,318 742,200 426,000

วสัดุส านกังาน 39,913 40,000 40,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 34,026 30,000 30,000

ค่าวสัดุ

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลือ่น 0 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวม

สามารถปรบัระดบัได้

0 0 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน 0 5,500 22,900

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,134,431.99 1,284,160 1,873,840

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก 0 0 12,400

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 5,500 22,900

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ 0 0 5,500

ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,352,348.78 9,052,580 9,832,740

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 60,000

รวมงบด าเนินงาน 0 20,000 60,000

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ อปพร. 0 0 50,000

โครงการหนึง่ต าบลหนึง่จุดตรวจ 0 0 0

โครงการด าเนนิการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน

0 0 10,000

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน 0 20,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0 20,000 60,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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0 0 -47.37 %

0 0

0 0 0 %

0 22,172 0 %

0 22,172

0 14,400 0 %

0 45,600 -100 %

0 60,000

0 82,172

26,000 0 0 %

11,000 0 0 %

37,000 0

37,000 0

37,000 82,172

37,000 89,452.4

0 0 4.05 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 200 %

0 0 0 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 57,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 57,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 6,872 50,000 50,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยโครงการหนึง่ต าบลหนึง่จุดตรวจ 6,872 0 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตัิ 0 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0 10,000 0

รวมงบด าเนินงาน 6,872 117,000 80,000

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 0 0

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 10,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 6,872 117,000 80,000

เครือ่งรบัสง่วทิยุ ระบบ VHM/FM ชนดิมอืถือ

 5 วตัต์

0 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เครือ่งรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนดิ

ประจ าที ่10 วตัต์

0 0 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0 269,400 280,320

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,872 137,000 140,000

แผนงานการศกึษา

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

0 10,000 30,000

รวมงบบุคลากร 0 279,400 290,320

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 10,000 10,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 279,400 290,320

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000
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0 0 -14.29 %

0 0

0 0 200 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 182,636.13 0 %

0 182,636.13

0 182,636.13

0 18,000 0 %

0 18,000

10,370 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

14,488.8 11,538.8 0 %

0 6,386.4 -100 %

92,000 107,800 24.13 %

0 0 0 %

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก

0 10,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 62,000 76,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 0 42,000 36,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

0 0 42,200

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0 72,000 106,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 0 351,400 438,520

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 0 42,200

รวมงบลงทุน 0 0 42,200

ค่าตอบแทน

คา่เช่าบา้น 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0

งบด าเนินงาน

เงนิเดือนพนกังาน 0 0 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0

โครงการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 0 0 15,000

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ 0 0 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยโครงการเสรมิสรา้งพฒันาการเด็ก

เล็ก

10,600 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา

0 180,600 224,170

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา (คา่อาหารกลางวนั ศพด.)

80,320 0 0

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่ 0 15,000 15,000

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 0 5,000 0
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0 13,230 -100 %

116,858.8 138,955.2

160,963.32 173,686.24 1.98 %

0 37,400 0 %

160,963.32 211,086.24

277,822.12 368,041.44

288,000 302,000 -100 %

0 0 100 %

288,000 302,000

288,000 302,000

565,822.12 852,677.57

20,000 0 0 %

49,930 0 0 %

7,200 0 0 %

0 20,000 0 %

0 6,000 0 %

0 33,930 -100 %

77,130 59,930

77,130 59,930

77,130 59,930

642,952.12 912,607.57

โครงการเสรมิสรา้งพฒันาการเด็กเล็ก 0 14,000 0

รวมค่าใช้สอย 90,920 214,600 264,170

รวมงบด าเนินงาน 236,665.92 408,140 461,540

งบเงนิอุดหนุน

วสัดุการศกึษา 0 0 0

รวมค่าวสัดุ 145,745.92 193,540 197,370

ค่าวสัดุ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 145,745.92 193,540 197,370

รวมงบเงนิอุดหนุน 262,000 296,000 296,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 498,665.92 704,140 757,540

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 0 0 296,000

รวมเงนิอุดหนุน 262,000 296,000 296,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 262,000 296,000 0

คา่ใช้จา่ยโครงการดนตรีไทยในชุมชน 15,000 0 0

คา่ใช้จา่ยโครงการสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 67,540 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย 88,540 80,000 30,000

รวมงบด าเนินงาน 88,540 80,000 30,000

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดูรอ้น/เตรียม

เขา้สู ่AEC

0 10,000 10,000

โครงการเสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 0 50,000 0

คา่ใช้จา่ยโครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดู

รอ้น

6,000 0 0

โครงการดนตรีไทยในชุมชน 0 20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 88,540 80,000 30,000

รวมแผนงานการศกึษา 587,205.92 1,135,540 1,226,060

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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25,000 0 0 %

0 0 100 %

0 32,208 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

25,000 32,208

25,000 32,208

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

65,323 0 0 %

65,323 0

65,323 0

90,323 32,208

90,323 32,208

318,000 226,210 390.77 %

0 0 0 %

42,000 29,750 0 %

414,596 351,960 18.16 %

55,613 47,460 -33.33 %

830,209 655,380

830,209 655,380

โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 0 50,000

โครงการสนบัสนุนดา้นการสาธารณสขุมลูฐาน 0 0 80,000

โครงการดูแลสขุภาวะในกลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน 0 0 40,000

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 85,000 0

คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ 0 0 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0 85,000 184,256

รวมงบด าเนินงาน 0 85,000 184,256

โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค

พษิสนุขับา้

0 0 11,880

โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนสนุขั

และแมว

0 0 2,376

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 65,366 0 0

รวมเงนิอุดหนุน 65,366 160,000 110,000

โครงการทา่ดนิแดงรว่มใจตา้นภยัมะเร็งเตา้

นมสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่

0 0 40,000

โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพ

อนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพ

0 0 30,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 0 160,000 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช

0 0 40,000

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 65,366 245,000 294,256

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 65,366 160,000 110,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 65,366 245,000 294,256

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 366,998.66 397,480 469,680

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 43,933.33 45,000 30,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 25,000 25,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 279,780 140,900 691,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 732,711.99 650,380 1,258,180

รวมงบบุคลากร 732,711.99 650,380 1,258,180
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56,580 68,000 0 %

0 0 0 %

40,000 29,750 0 %

2,000 2,000 -100 %

98,580 99,750

150,434.23 342,200 -100 %

0 0 100 %

16,432 0 0 %

0 0 -43.4 %

0 6,610 0 %

4,020 409,499.19 -65.34 %

170,886.23 758,309.19

27,113 10,269 60 %

71,946.9 39,687 0 %

562,971.39 493,596.3 -50.98 %

5,090 2,800 0 %

667,121.29 546,352.3

936,587.52 1,404,411.49

2,800 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

51,490 100,000 100,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,460 10,000 10,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 377,600 420,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 300,000

รวมค่าตอบแทน 94,950 156,000 146,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 36,000 36,000 36,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,000 10,000 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 33,551.5 577,000 200,000

รวมค่าใช้สอย 415,870.5 1,060,000 540,000

คา่รงัวดัทีด่นิ 3,260 53,000 30,000

โครงการคา่รงัวดัทีด่นิ 0 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 1,459 10,000 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,337.5 10,000 10,000

รวมค่าวสัดุ 635,527.69 458,000 256,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 45,844.15 30,000 30,000

วสัดุกอ่สรา้ง 578,446.04 408,000 200,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 9,900 10,000 16,000

เกา้อีพ้นกัพงิส านกังาน 0 0 0

ตูเ้หล็ก 2 บาน 0 5,500 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 1,146,348.19 1,674,000 942,000

งบลงทุน

คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ จ านวน 2 เครือ่ง 19,000 0 0

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี ่8 0 0 140,000

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย หมูท่ี ่1- 8 0 0 300,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก 0 0 12,400

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพส าหรบัประชาชน 

หมูท่ี ่3

0 0 136,300



วนัทีพ่มิพ์ : 12/9/2561  11:41:32

0 0 0 %

2,800 0

0 0 -100 %

0 155,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 155,000

2,800 155,000

1,769,596.52 2,214,791.49

149,500 0 0 %

149,500 0

149,500 0

0 197,000 0 %

0 488,000 0 %

0 494,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่จดัซ้ือเลือ่ยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิว้ 

จ านวน 1 ตวั

6,500 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 25,500 5,500 588,700

ครุภณัฑ์โรงงาน

โครงการจดัหาหอถงัสงูพรอ้มระบบ หมูท่ี ่3 0 452,800 0

โครงการปรบัปรุงระบบประปา หมูท่ี ่2 0 78,000 0

ขยายเขตประปาและปรบัปรุงระบบทอ่ประปา

 หมูท่ี ่6

0 0 0

โครงการเครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี ่2 0 136,300 0

โครงการก าจดัวชัพืชพรอ้มตกัผกัตบชวาขึน้

จากแมน่ ้าน้อย

0 42,100 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,904,560.18 3,069,680 2,788,880

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 739,800 0

รวมงบลงทุน 25,500 745,300 588,700

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการตอ่เตมิหลงัคาดา้นหลงั อบต.ทา่ดนิ

แดง

0 30,600 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0

งบลงทุน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่8

0 0 0

โครงการกอ่สรา้งผวิทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ขา้งอนามยั (ผวิจราจร) หมูท่ี ่6

99,600 0 0

กอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5 0 0 0

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน คสล.

 หมูท่ี ่4 ขนาดก าแพงกนัดนิ ยาว 87.50 

0 0 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการขยายเขตเสยีงตามสาย หมูท่ี ่1-8 40,000 0 0

โครงการขยายศาลารว่มใจ (เอนกประสงค์) 

หมูท่ี ่5

99,500 0 0

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถหมูท่ี ่2 (ทีท่ าการ

 อบต.)

277,900 0 0

โครงการกอ่สรา้งศาลาอา่นหนงัสอืในหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่4

98,000 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 457,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

145,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 466,000 0 %

0 0 -100 %

815,000 0 0 %

300,000 0 0 %

952,000 0 0 %

146,000 0 0 %

2,358,000 2,102,500

2,358,000 2,102,500

2,507,500 2,102,500

โครงการซอ่มซมถนน หมูท่ี ่4 (ช ารุด) 0 85,400 0

โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี ่1 จ านวน 2 จุด 0 108,800 0

โครงการเทลานคอนกรีตบรเิวณหมูท่ี ่6 0 39,700 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

พรอ้มก าแพงกนัดนิ หมูท่ี ่7  ต.พระขาว

165,000 0 0

โครงการถมดนิพรอ้มลงลูกรงั  ทีส่าธารณะ 

หมูท่ี ่2

42,700 0 0

โครงการเทคอนกรีตโรงจอดรถทีท่ าการอบต. 0 0 0

โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี ่1 ผวิจราจร

กวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 

0 0 0

โครงการถมดนิทีส่าธารณะขา้งศาลา  หมูท่ี ่7 98,500 0 0

โครงการปรบัปรุงสะพานไม ้ หมูท่ี ่8 74,600 0 0

โครงการปรบัปรุงสะพานไมข้า้มคลอง  หมูท่ี ่3 411,000 0 0

โครงการปรบัปรุงศาลาทีพ่กัรมิทางบรเิวณ

ทางเขา้  หมูท่ี ่2

64,700 0 0

โครงการปรบัปรุงศาลาไมท้า้ยบา้น  หมูท่ี ่8 24,000 0 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่7

0 499,800 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่3 ต.ทา่ดนิแดง

299,000 0 0

โครงการเสรมิถนน คสล.บรเิวณสามแยก รพ

สต.จนสดุเขตหมูท่ี ่6 ขนาดผวิจราจรกวา้ง

0 0 0

โครงการเสรมิถนนดนิลูกรงั หมูท่ี ่4 0 370,000 0

โครงการเสรมิถนน คสล. ทางเขา้หมูบ่า้น

พรอ้มดาดคอนกรีต หมูท่ี ่1

176,500 0 0

โครงการเสรมิถนน คสล. หมูท่ี ่4 0 4,000 0

โครงการลงลูกรงัถนนคลองตาเขียว 0 120,000 0

โครงการลงลูกรงัไหลท่างถนนและซอ่มแซม

จุดทีช่ ารุดภายใน หมูท่ี ่8

0 200,800 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 143,300 0 0

เจาะบอ่บาดาลหมูท่ี ่1 0 0 0

ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่2

0 0 0

เสรมิขยายถนน  หมูท่ี ่8 0 0 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,114,300 1,428,500 0

งานสวนสาธารณะ

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,114,300 1,428,500 0

รวมงบลงทุน 2,114,300 1,428,500 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

138,359.5 120,208 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

138,359.5 120,208

138,359.5 120,208

0 0 0 %

0 0

0 0

138,359.5 120,208

4,415,456.02 4,437,499.49

4,050 0 0 %

28,250 0 0 %

2,250 0 0 %

0 0 100 %

69,000 0 0 %

0 3,250 0 %

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 28,500

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 28,500

รวมงบลงทุน 0 0 28,500

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0 0 28,500

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆโครงการรณรงค์และสง่เสรมิการลดปรมิาณ

ขยะ

0 40,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 129,776 75,000 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รวมงบด าเนินงาน 129,776 115,000 150,000

งบลงทุน

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะ 0 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 129,776 115,000 150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,198,636.18 4,613,180 2,967,380

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 50,000 0 0

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 179,776 115,000 150,000

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เปิดขา้งเททา้ย ตดิต ัง้

เครนไฮดรอลคิ พรอ้มกระเช้าไฟฟ้า ตวัถงั

50,000 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 50,000 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการด าเนนิการหรือสง่เสรมิ

สนบัสนุนโครงการอนัเนือ่งมากจาก

0 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิ

0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

โครงการกนิดีอยู่ดีตามวถิีเศรษฐกจิพอเพียง 0 0 0

โครงการเกีย่วกบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน การ

ท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

0 0 0

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน การ

ท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

1,680 0 0

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน 0 0 50,000
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0 0 100 %

0 118,850 0 %

0 0 0 %

0 0 23.46 %

0 0 900 %

0 0 0 %

103,550 122,100

103,550 122,100

103,550 122,100

103,550 122,100

35,527.8 0 0 %

7,500 0 0 %

0 23,972.9 -100 %

0 0 0 %

43,027.8 23,972.9

81,658 39,765 -100 %

81,658 39,765

124,685.8 63,737.9

124,685.8 63,737.9

0 44,222.2 233.33 %

75,465 0 0 %

75,465 44,222.2

75,465 44,222.2

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 0 0 80,000

โครงการด าเนนิการหรือสง่เสรมิสนบัสนุน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

0 100,000 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,680 165,500 350,000

รวมงบด าเนินงาน 1,680 165,500 350,000

โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ 0 5,000 50,000

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน

0 5,000 5,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 15,000 15,000

โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุต าบลทา่ดนิแดง 0 40,500 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,680 165,500 350,000

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,680 165,500 350,000

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 0 5,000 5,000

รวมค่าใช้สอย 66,353.8 45,000 5,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 32,413.8 0 0

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬา 0 40,000 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆคา่ใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา 33,940 0 0

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 107,446.8 65,000 5,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

รวมค่าวสัดุ 41,093 20,000 0

รวมงบด าเนินงาน 107,446.8 65,000 5,000

ค่าวสัดุ

วสัดุกีฬา 41,093 20,000 0

คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 88,410 0 0

รวมค่าใช้สอย 88,410 15,000 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 0 15,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน 88,410 15,000 50,000
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20,000 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

40,000 0 -100 %

60,000 0

60,000 0

135,465 44,222.2

260,150.8 107,960.1

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 -100 %

0 25,225.6 0 %

โครงการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรม

ทอ้งถิน่

0 0 85,000

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 0 0 10,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000 40,000 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 40,000 40,000 0

รวมเงนิอุดหนุน 60,000 80,000 195,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั

0 0 40,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอผกัไห ่เป็น

คา่ใช้จา่ยในการจดังานของดีเมอืงผกัไห่

0 0 40,000

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ 0 0 10,000

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนั

กีฬาทอ้งถิน่

0 0 10,000

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 255,856.8 160,000 250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงนิอุดหนุน 60,000 80,000 195,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 148,410 95,000 245,000

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง

 หมูท่ี ่5

0 0 300,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 0 979,600

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน หมูท่ี่

 4

0 0 450,000

โครงการกอ่สรา้งเขือ่นพรอ้มดาดคอนกรีต

และซอ่มแซมเขือ่นเกา่ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1

0 0 229,600

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 979,600

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0 0 979,600

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 0 0 979,600

การสรา้งและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

0 10,000 0

การสรา้งและฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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59,903.4 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

59,903.4 25,225.6

100,041 85,917 0 %

0 2,958,200 1.59 %

0 488,000 10 %

12,000 12,000 0 %

0 562,660 66.94 %

48,564 48,726 -100 %

0 0 100 %

128,000 129,480 -6 %

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

288,605 4,284,983

14,362,871.35 18,393,616.51

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

58,570 0 0

โครงการคลองสวยน ้าใส 0 0 100,000

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 58,570 40,000 350,000

รวมแผนงานการเกษตร 58,570 40,000 350,000

รวมค่าใช้สอย 58,570 40,000 350,000

รวมงบด าเนินงาน 58,570 40,000 350,000

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้าใส (โครงการ

ดนิแลกน ้า)

0 0 250,000

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์หมูบ่า้น หมูท่ี ่1-8 0 30,000 0

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 83,321 90,000 90,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 3,169,200 3,219,600

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

สมทบกองทุนระบบประกนัสขุภาพ 0 0 52,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)

124,000 150,000 141,000

ส ารองจา่ย 21,700 210,000 350,564

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 47,520 52,000 0

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0 768,000 844,800

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000

รวมทุกแผนงาน 13,815,076.68 20,000,000 21,100,000

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมแผนงานงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964

รวมงบกลาง 288,541 4,451,200 4,709,964



หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง

ประมาณการ

ปี 2562

อ าเภอผกัไห ่   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

42,120

86,400

514,080

42,120

130,000

168,000

1,862,400

1,540,800

2,225,520

3,466,280

5,691,800

1,205,880

100,000

36,000

50,000

110,000

20,000
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216,000

100,000

0

5,000

0

500,000

30,000

200,000

300,000

0

0

100,000

40,000

50,000

50,000

20,000

1,235,000

30,000

460,000

10,000

50,000

200,000

10,000

5,000

100,000

5,000

2,000

200,000

312,000



หน้า : 1/1

0

2,223,000

0

0

5,000

0

0

5,100

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,500

3,500

44,100

0

44,100

0

0

0

0
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7,958,900

0

0

0

0

42,000

325,800

997,140

35,000

50,000

1,424,940

25,000

1,424,940

0

20,000

116,000

10,000

36,000

0

30,000

30,000

0

180,000

240,000



หน้า : 1/1

70,000

426,000

40,000

30,000

0

0

5,000

22,900

1,873,840

12,400

22,900

5,500

0

9,832,740

60,000

60,000

50,000

0

10,000

0

60,000
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30,000

30,000

50,000

0

50,000

0

80,000

0

0

0

80,000

0

0

0

280,320

140,000

30,000

290,320

10,000

290,320

10,000



หน้า : 1/1

30,000

76,000

36,000

42,200

30,000

106,000

438,520

42,200

42,200

0

0

0

0

15,000

10,000

0

0

224,170

0

15,000

0



หน้า : 1/1

0

264,170

461,540

0

197,370

197,370

296,000

757,540

296,000

296,000

0

0

0

30,000

30,000

10,000

0

0

20,000

30,000

1,226,060
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50,000

80,000

40,000

0

0

184,256

184,256

11,880

2,376

0

110,000

40,000

30,000

0

40,000

294,256

110,000

294,256

469,680

30,000

25,000

42,000

691,500

1,258,180

1,258,180



หน้า : 1/1

100,000

10,000

0

300,000

146,000

36,000

0

200,000

540,000

30,000

0

10,000

10,000

256,000

30,000

200,000

16,000

0

0

942,000

0

140,000

300,000

12,400

136,300
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0

588,700

0

0

0

0

0

2,788,880

0

588,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



หน้า : 1/1

28,500

28,500

28,500

28,500

0

0

100,000

150,000

50,000

150,000

2,967,380

0

150,000

0

0

0

0

0

0

0

50,000
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80,000

100,000

350,000

350,000

50,000

5,000

15,000

50,000

350,000

350,000

5,000

5,000

0

0

0

5,000

0

5,000

0

0

50,000

50,000

50,000



หน้า : 1/1

85,000

10,000

0

0

195,000

40,000

40,000

10,000

10,000

250,000

195,000

245,000

300,000

979,600

450,000

229,600

979,600

979,600

979,600

0

0



หน้า : 1/1

0

100,000

350,000

350,000

350,000

350,000

250,000

0

90,000

3,219,600

52,000

141,000

350,564

0

844,800

12,000

21,100,000

4,709,964

4,709,964

4,709,964

4,709,964



                  รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

                    องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 

                    อ าเภอ ผกัไห ่  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
                   ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 21,100,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,958,900 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 5,691,800 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,225,520 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง
เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าดินแดง  จ านวน  2 ต าแหน่ง  เดือนละ  11,220 บาท/คน 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554ใน
ราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบลท่าดินแดง เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง จ านวน 2 ต าแหน่ง เดือนละ880 
บาท/คนเป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ

      

  



สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวนัที่ 30 ก ันยายน  2554 เ รื่อง  ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา 
 

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดินแดงเดือนละ  1,750 บาท และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 880 บาท/คนเป็นไปตามระเบียบ
และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                
ในราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่ดนิแดง เดอืนละ 7,200 บาท 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                        
ในราชกจิจานุเบกษา 

      

  



   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,540,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี 
- คา่ตอบแทนประธานสภาฯ เดอืนละ 11,220 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 134,640 บาท 
- คา่ตอบแทนรองประธานสภาฯ เดอืนละ 9,180 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 110,160 บาท 
- คา่ตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 
1 คน เป็นเงนิ 86,400 บาท 
- คา่ตอบแทนสมาชกิสภาฯ เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 
14 คน เป็นเงนิ 1,209,600 บาท 
เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภ า อ งค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (ฉบ ับ ที่  2) พ . ศ .2557 
3) หนัง สื อก รมส่ ง เ สริมก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด
ที่  ม ท  0809.7/ว  2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554                 
ในราชกจิจานุเบกษา 
 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,466,280 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,862,400 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือน เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน ให้แก่พนกังานส่วน
ต าบล 
- ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
- รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
- หวัหน้าส านกัปลดั 
- นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร 
- นกัพฒันาชุมชนปฏบิตักิาร 
- เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  
หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

      

  



   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 130,000 บาท 

  

      

  - เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานสว่นต าบล 
เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ เงนิเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิ่ม
พิ เ ศษ  และ เ งิน เพิ่ มอื่นๆของพนัก งานส่วนต าบล  ต ั้ง ไ ว้
100,000 บาท 
- เงนิเพิม่ตามคณุวุฒ ิ
เพื่อจ่ าย เ ป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนต าบล               
ต ัง้ไว ้30,000 บาท 
เ ป็นไปพระราชกฤษฎีก า  ประกาศ  และหนังสื อส ั่ งก าร  ด ัง น้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
ข้ า ร าชการห รือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ร ับ เ งินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงว ันที่ 22 เมษายน  2547 และหนังสือ
ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง วนัที่ 16
กุมภาพันธ์  2548  เ รื่องแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวก ับการเบิกจ่ายเงิน
คา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน (การก าหนดใหข้า้ราชการการหรือ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดือนคา่ตอบแทนเป็น
รายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)   
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งห ัวหน้าส่วนราชการ  ดงัน้ี 
- ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 12 เดือน  เดือนละ
7,000 บาท ต ัง้ไว ้84,000 บาท 
- รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน เดือนละ
3,500 บาท ต ัง้ไว ้42,000 บาท 
- หวัหน้าส านกัปลดั จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท ต ัง้ไว้
42,000 บาทเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,205,880 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
- คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ ต ัง้ไว้ 665,880 บาท 
1. ผูช้ว่ยนกัทรพัยากรบคุลากร 
2. ผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
3. ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน 
- คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้ไว้ 540,000 บาท 
1. พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลาง 
2. พนกังานขบัรถยนต์ 
3. คนงานท ั่วไป 
4. แมค่รวั 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ เงนิเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงนิเพิ่ม
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นๆ พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้าง
ท ั่วไปเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  



  
งบด าเนินงาน รวม 2,223,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 216,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 110,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง กรรมการตรวจ
การจา้ง จ านวน 10,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
(เงินรางวลัประจ าปี)ให้แก่พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง
จ านวน 100,000 บาทเป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี
แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ เ ป็นรายจ่ ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
4) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558เรือ่ง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรบั
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
5) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ  ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องก ันและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิว่าดว้ยคา่ใช้จ่ายของอาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท  0808.2/
ว 7271 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง                              
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 0684 ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธีการ
ปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยั  ตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 

      

  
      

   
 
 

      

  



   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง เป็นไปตามระเบียบและ
หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559  
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ
ดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิก
จา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนกังานสว่นต าบล
และผู้บริหารที่มีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎกีา  ระเบยีบ  ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสว ัสดิการเกี่ยวก ับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
  

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,235,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
1.1 คา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็น คา่เย็บ/เขา้เลม่หนงัสอืตา่งๆ 
 คา่ถ่ายเอกสาร คา่จ้างเหมาแรงงาน คา่จ้างท าป้าย/เขียนป้ายและ
รายจา่ยตา่งๆเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
1.2 คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงเวป๊ไซต์และโดนเมนเนม 
www.thadindang.go.th ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 1 หน้า 87 

      

  



1.3 ค่าใช้จ่ายในการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ เพื่อจ่ายเป็น      
ค่าจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดงปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 1 หน้า 86 
1.4 คา่เบี้ยประกนัรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทา่ดนิแดง 
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบ ัญญัติสภาต าบลและองค์ก ารบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั  – รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้สอย
และคา่สาธารณูปโภค 
 

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
2.1 ค่ารบัรองในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวญั  รวมท ั้งค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการรบัรองในการต้อนรบับุคคลหรือ
คณะบคุคลในการตรวจนิเทศงาน ตรวจงานทศันะศกึษาดงูานฯลฯ 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
2.2ค่าเ ล้ียงร ับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเล้ียงรบัรองและ
ค่าบริการอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกบัการเล้ียงรบัรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ ได้ร ับการแต่งต ั้งตามกฎหมายห รือ
ระเบียบ หนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรฐัวิสาหกิจหรือ
เอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมประชุมข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสือส ั่งการดงัน้ี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท   0808.4/ว 2381  ลง
วนัที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การต ัง้งบประมาณและการ
เบกิจ่ายเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รฐัพิธี  จ านวน  10,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา  รฐัพธิี  พระราชพธิี  หรือ
วนัส าคญัตา่งของชาติ คา่จดังาน กจิกรรมตา่ง  ตามนโยบายหรือ
ค าส ั่งของอ าเภอ  จงัหวดั   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย  รฐับาล  หรือตามภารกจิอ านาจหน้าที ่ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542   

      

  



   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย           
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบังานรฐัพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวนั
ส าคญั 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดังานตา่งๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม ่
วนัปิยมหาราช ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดนิทาง ค่าพาหนะ คา่ที่
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบ ับที่  2) พ.ศ.  2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต ัง้ส าหรบัการเลือกต ัง้สมาชิก
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต ั้งก าหนด(กรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง       
ที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งให้มีการเลือกต ัง้
ใหม ่และกรณีอืน่ๆ)ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 63 
 

      

  

    
ศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อ าเภอผกัไห่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอผกัไห่ ส าหรบัใช้
เป็นสถานทีก่ลางในการตดิต่อราชการเพือ่ให้เกดิความสะดวกใน
การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ให้บริการประชาชน ซึ่งปฏิบตัิตามหนงัสืออ าเภอผกัไห่ ที่ อย
0023.15/ว 3805 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารุง รกัษา ยานพาหนะตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปน้ี 
- ซอ่มปกตริถยนต์อายุการใชง้านไมเ่กนิ 6 ปี จ านวน 1 คนั 
- ซอ่มกลางรถยนต์อายุการใชง้านเกนิ 6 ปี จ านวน 2 คนั 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายเพื่อจ่ายเ ป็นค่า
บ ารุงรกัษา ซอ่มแซม ทรพัย์สนิ วสัดุ ครุภณัฑ์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าดินแดง  เช่น  คอมพิว เตอร์  ฯลฯเ ป็นไปตาม
พระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

      

  



ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เ รื่ อ ง  รูปแบบและการจ าแนกประ เภทรายร ับ  – รายจ่ าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 

        
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 460,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1.รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ
2.รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทดัเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาต ั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม เครื่อง
ตดักระดาษ  เครื่องเ ย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที ่        
พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านกังาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายตา่งๆ มู่ลี ่มา่นปรบัแสง
(ต่อผืน่) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง
กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร
ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวีซีแบบใส น ้ายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทดั คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาติ

      

  



สิง่พิมพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือ หรือจ้างพมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของ
ที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี     
คา่ประกนัภยั  ค่าตดิต ัง้  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและ
วทิยุดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไมคุ่้มคา่  ดงัน้ี  ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า
เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วทิยุทรานซติเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบัวิทยุเครื่องรบัโทรทศัน์ จานรบั
สญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพง แผงวงจร
ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 

      

  



   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวั  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัดุ           
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี        
ค่าประกนัภยั  ค่าติดต ัง้  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้าน      
งานครวั  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หม้อ กระทะ กะละมงั ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถงั ถาด แก้วน ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า   
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครื่องบดอาหาร
เครื่องตีไขไ่ฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถงึ หมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้า กระตดิน ้ารอ้น กระตดิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตาฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู่ น ้ายาดบักลิ่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดที่
ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

          
 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ
ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกนัภยั  ค่าติดต ัง้  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ
และขนสง่  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด

      

  



เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า   ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลดัซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจา
จร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ า รุงปกติห รือค่าซ่อมกลาง  ด ัง น้ี   เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั
สายพาน ใบพดั หม้อน ้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถงัน ้ามนั          
ไฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนัชน
รถยนต ์เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85  

        
 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเบนซนิ ส าหรบัใช้กบัเครือ่งพ่นหมอกควนั
เครือ่งตดัหญา้ เครือ่งสบูน ้า เครือ่งเรือ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง  น ้ามนัหล่อลื่น น ้ามนัเครื่อง          
จารบฯีลฯส าหรบัยานพาหนะ ดงัตอ่ไปน้ี 
รถยนต์นั่งสว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คน จ านวน 1 คนั 
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 1 คนั 
รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคล (รถดบัเพลงิ) จ านวน 1 คนั 
รถยนต์บรรทุกเฉพาะกจิ (ขยะเปียก)น ้าหนกั2,650 กก. 
จ านวน 1 คนัรถยนต์บรรทุกเฉพาะกจิ (ขยะเปียก)น ้าหนกั 
7,400 กก.จ านวน 1 คนั 
เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้สอย
และคา่สาธารณูปโภค 

 

      

  



   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเครื่องวดัปริมาณน ้าฝน(ซึ่งปฏิบตัิตาม
หนงัสอืดว่นทีส่ดุ อ าเภอผกัไห ่ที ่อย 0023.15/ว 1765)ลงวนัที ่ 
20 กรกฎาคม 2561 ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่85 
 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี การดาษ
เขยีน โปสเตอร์ เมมโมรีก่าร์ด รูปสี หรือ ขาวด า ทีไ่ดจ้ากการล้าง
อดั ขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของที่
มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุง
วสัด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี         
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุ 
คอมพวิเตอร์  ดงัน้ี 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive)เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) ห ัวพิมพ์ห รือเทปพิมพ์
ส าหรบัเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมึกส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ  
  

      

  



(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ 
(MeMory Chip)เชน่Ram คตัซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊ก(PrinterSwitching Box) 
เค รื่องกระจายส ัญญาณ  (Hub) แผ่นวงจรอิ เ ล็กทรอนิก ส์
(Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SoundCard) 

เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์
(Diskette)แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk)แบบซีดรีอม(CD ROM) 
 แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีน  หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 

        
 

      

  
   

วสัดสุนาม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุนาม เชน่ เต็นท์ เป็นคา่จดัซ้ือเตน้ท์ 
โครงสรา้งเหล็ก ผา้ใบ เป็นตน้ ส าหรบับรกิารประชาชนทีป่ระสบ 
สาธารณภยัตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที ่85 
 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรบัที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดินแดง และศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล      
ทา่ดนิแดง คา่ไฟฟ้าส าหรบักลอ้งวงจรปิด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรบัอากาศ จ านวน
7 เครือ่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1657 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบลทา่ดนิแดง และศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบล
ทา่ดนิแดงตามกฎหมาย ระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ย 
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  



   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบล
ทา่ดนิแดง เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
   

 

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา 
ไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอื 
ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ยงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เช่น  คา่โทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ คา่วทิยุตดิตามตวั คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สาร
ผา่นดาวเทียม  คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ่สารอืน่ๆ  เช่น  ค่าเคเบิล้ทีวี  ค่าเช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม   เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
  

 

งบลงทุน รวม 44,100 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 44,100 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)เกา้อีเ้บาะบนุวมสามารถปรบัระดบัได้่ จ านวน 5,100 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน (ระดบัผู้บริหาร)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 1 ตวั เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานของ
พนกังานส่วนต าบล(ปลดั อบต.)ไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์/ซึ่งเป็นราคาที่สามารถซ้ือไดต้ามท้องตลาด ปรากฏตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที ่85 
 

      

  
    

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 2 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท เพื่อ
ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
  

      

  
    

ชุดรบัรอง (โซฟา) จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชุดรบัรองโซฟาเชน่ โตะ๊ เกา้อี ้จ านวน1 ชุด ต ัง้ไว ้
25,000 บาท ไมม่รีาคากลางตามมาตรฐานครุภณัฑ์/ซึง่เป็นราคา
ทีส่ามารถซ้ือไดต้ามท้องตลาด ปรากฏตามแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564)หน้าที ่85 

      

  



    
ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตูเ้หล็ก 2 บาน ขนาดกว้างไมน้่อยกว่า 91.4 ซม.
ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 182.9 ซม.
จ านวน  1 ตู้  เพื่ อใช้ ในการจ ัด เ ก็บเอกสารราชการโดยมี
คุณลกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ มกราคม 2561 ดงัน้ี  
1) มมีอืจบัชนิดปิด 
2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3) คณุสมบตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

      

  
    

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก) จ านวน 3,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก)จ านวน 1 ตู ้ราคาตูล้ะ
3,500 บาท เพือ่ใชใ้นการจดัเก็บเอกสารของส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
งานบรหิารงานคลงั รวม 1,873,840 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,424,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,424,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 997,140 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรบัปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังาน         
สว่นต าบล 
- ผูอ้ านวยการกองคลงั 
- นกัวชิาการเงนิและบญัชี 
- เจา้พนกังานพสัด ุ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช ั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
- ผูอ้ านวยการกองคลงั จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท 
ต ัง้ไว ้42,000 บาท เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 325,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจ้างท ั่วไป 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
- ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 426,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 116,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนกังานสว่นต าบล  และพนกังานจา้ง 
- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

      

  



แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนังสื อกรมส่ง เ สริมการปกครองท้ องถิ่น  ที่  0808.2/
ว 859  ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่
พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ท ั่วไปเกี่ยวกบัหล ักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจ าปีส าหรบัพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
5) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
(2) เพื่ อ จ่ า ย เ ป็นค่ าตอบแทนบุคคลห รือคณะกรรมการ
ผู้รบัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครฐั     
ตามพระราชบญัญตั ิ และหนงัสือ่ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วนัที่ 19 กนัยายน 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บคุคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนงัสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที่ 26
กนัยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลกัการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

        
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตัิ       
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2559 
  

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ         
ส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
 

      

  



3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862 ลง
วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการ
เบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่พนกังานสว่นต าบล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามพระราช
กฤษฎกีา และระเบยีบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสว ัสดิการเกี่ยวก ับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ 
ศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
   

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 180,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ     
คา่ซกัฟอก  ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรพัย์สนิ
(ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกบั
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ   กระจาย
เสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่เบี้ยประกนั  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต ัง้ไฟฟ้า ค่าติดต ั้งประปาฯ ค่าติดต ั้ง
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนัง สื อ ก รมส่ ง เ สริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั–รายจา่ยงบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

      

  



   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็น
ในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานสว่นต าบล  และพนกังาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิห้เดนิทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สมัมนา ดูงาน หรือไป
ตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบ ับที่  2) พ.ศ.  2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเ ป็นการจ้างเหมาท ั้งค่าสิ่งของและ
คา่แรงงาน  ใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินเองให้
ปฏบิตั ิ ดงัน้ี 
(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้จ่ายจากคา่
วสัด ุ
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 5) หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ ดว่นมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  



   
คา่วสัด ุ                                                      รวม 70,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3.  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้โดยจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน 
ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดงัน้ี  หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทดัเหล็ก                 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาต ั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม เครื่อง
ตดักระดาษ  เครื่องเ ย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที ่      
พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านกังาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรบั
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป
จ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดิม ดงัน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร
ตลบัผงหมึก น ้าหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส  น ้ายาลบค าผิด
กระดาษไข ไม้บรรทดั คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัิข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าส าลี ธงชาติ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น ้ามนั ไข ขี้ผึ้ง น ้าดืม่ส าหรบับริการประชาชน
ในส านกังาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 

      

  

      

   
 
 
 

      

  



   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของที่
มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้งาน
ไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุง 
วสัด ุ
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วย 
หรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท   
3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุ เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี 
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซม
แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่ง
สภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) ห ัวพิมพ์ห รือเทปพิมพ์
ส าหรบัเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์  ตลบัผงหมึกส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คืนสภาพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ิป
(MeMory Chip)เชน่Ram คตัซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder) 
 เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์(PrinterSwitching Box) 

 เค รื่องกระจายส ัญญาณ  (Hub) แผ่นวงจรอิเ ล็กทรอนิก ส์
(Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SoundCard) 
 เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆเชน่ แบบดสิเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดรีอม 
(CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีน  หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
 (พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที1่ หน้า 85 

      

  



  
งบลงทุน รวม 22,900 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 22,900 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

เกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได ้ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านกังาน(ระดบัปฏบิตังิาน)เก้าอี้เบาะบุนวม
สามารถปรบัระดบัได้ จ านวน 2 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท เพื่อ
ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 

      

  
    

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  1  ตู ้
- โดยมีคุณล ักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ ดงัน้ี  
1) มมีอืจบัชนิดปิด 
2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3) คณุสมบตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

      

  
    

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก จ านวน 12,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา ขนาด3.5 ฟุต 
พรอ้มกระจก จ านวน 2 ตวั เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของพนกังาน
สว่นต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการด าเนินการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการด าเนินการป้องกนั และลดอุบตั ิ 
เหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น         
คา่อาหารคา่เครือ่งดืม่ คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายส าหรบัผูร้บับรกิาร
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการป้องกนัและลดอบุตั ิ
เหตทุางถนน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 -2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 67 
 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ อปพร. จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมและจดัต ั้ง       
อปพร. เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ 
 

      

  
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 80,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ซึง่ถือ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย        
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตั ิ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยั
พิบตัิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 438,520 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 290,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 290,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 280,320 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนส าหรบัครูผูด้แูลเด็กเล็ก ของศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ เงนิเพิม่ตามคณุวุฒ ิใหแ้กค่รูผูด้แูลเด็ก
เล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 106,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 76,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิผลประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงินรางวลัประจ าปี)ให้แก่พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 
เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี
แก่พนกังานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ เ ป็นรายจ่ ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ท ั่วไปเกี่ยวกบัหล ักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจ าปีส าหรบัพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้กบั
พนักงานส่วนต าบลที่ได้รบัอนุมตัิให้ปฏิบตัิหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกต ิหรือ วนัหยุดราชการ 
   

      

  



- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตัิ  
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2559  
 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสทิธิเบกิจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนกังาน
สว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862 ลง
วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการ
เบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กเล็ก ท ัง้น้ีจะ
เบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 58 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 42,200 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 42,200 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

  
    

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 42,200 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ เชน่ กระเบือ้งซีเมนต์ใยหนิแผน่เรียบ จ านวน 170 แผน่ , สี
น ้า จ านวน 5 ถงั , ค่าแรงร้ือไฟฟ้าพร้อมติดต ั้งและทาสี  และ
อุปกรณ์ต่างๆ  รวมเ ป็นเงิน  42,200 บาท  ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้าที ่59 ล าดบัที ่9 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 757,540 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 461,540 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 264,170 บาท 

  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  

    
โครงการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ 
 

จ านวน 15,000 บาท 

  
    

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จสขุภาพ 
 

      

  
    

โครงการศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่
ประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 -
 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 58 
 

      

  
    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 224,170 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 245 วนัๆละ 20 บาท/คน
(ขอ้มูล 23 ก.ค. 61 จ านวน 29 คน) เป็นจ านวน
เงนิ 142,100 บาท 
- คา่จดัการเรียนการสอน อตัราคนละ 1,700 บาท/
ปี (ขอ้มูล 23 ก.ค. 61 จ านวน 29 คน) เป็นจ านวน
เงนิ 49,300 บาท 
- คา่หนงัสอืเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 5,800 บาท 
- คา่อปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 5,800 บาท 
- คา่เครือ่งแบบนกัเรียน 300 บาท/ปี เป็นจ านวนเงนิ 8,700 บาท 
- คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 430 บาท/ปี เป็นจ านวน
เงนิ 12,470 บาท 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 197,370 บาท 

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 197,370 บาท 

  

      

  - อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 260 วนัๆ
ละ 7.37 บาท/คน (ขอ้มลู 23 ก.ค. 2561 จ านวน 74 คน) 
- อาหารเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 260 วนัๆละ 7.37 บาท/
คน (ขอ้มลู 23 ก.ค. 2561 จ านวน 29 คน) 
ตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1)  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3028  ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

      

  



  
งบเงนิอุดหนุน รวม 296,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 296,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่ดนิแดง จ านวน 296,000 บาท 

  

      

  - คา่อาหารกลางวนั โรงเรียนวดัทา่ดนิแดง 200วนัๆละ 20 บาท/ 
คน(ข้อมูล 23 ก.ค. 2561 จ านวน 74 คน)เป็นไปตามหนงัสือ  
ส ั่งการ ดงัน้ี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3028  ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0816.2/
ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0893.2/
ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจ ัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ ัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใน สถ า นศึ ก ษ า ส ัง ก ัด อ ง ค์ ก ร ปกค รอ ง ส่ ว น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0893.3/
ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ           
ศึกษาในสถานศึกษาส ังก ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่2) 
 

      

  
 

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 30,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการดนตรีไทยในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการดนตรี
ไทยในชุมชน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 57 
 

      

  
    

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าคฤดรูอ้น/เตรียมเขา้สู ่AEC จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 57 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 294,256 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 184,256 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 184,256 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย      
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    
โครงการดแูลสขุภาวะในกลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    
โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิตอ่ 
 

จ านวน 50,000 บาท 

  

    
โครงการสนบัสนุนดา้นการสาธารณสขุมลูฐาน 
 

จ านวน 80,000 บาท 

  

    
โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 
 

จ านวน 11,880 บาท 

  

    
โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้ทะเบยีนสนุขัและแมว 
 

จ านวน 2,376 บาท 

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 110,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 110,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  

    

โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    

โครงการท่าดินแดงร่วมใจต้านภยัมะเร็งเต้านมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ 
 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 30,000 บาท 

  



แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,788,880 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,258,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,258,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 691,500 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรบัปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังาน         
สว่นต าบล 
- ผูอ้ านวยการกองชา่ง 
- นายชา่งโยธา 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 25,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่ตามคุณวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
- ผูอ้ านวยการกองชา่ง จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 3,500 บาท  
ต ัง้ไว้ 42,000 บาท 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 469,680 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน คา่จา้งพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป 
- พนกังานจา้งตามภารกจิ 
ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 
- พนกังานจา้งท ั่วไป 
พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา(รถขยะ) 
คนงานประจ ารถขยะ 2 ต าแหน่ง 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒิ
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 942,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 146,000 บาท 

  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิผลประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงนิรางวลัประจ าปี) ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง 
 

      

  
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนกังานสว่นต าบล 
 

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือคา่เช่าบา้นให้แก่พนกังานสว่นต าบลที่มี
สทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

      

  



   
คา่ใชส้อย รวม 540,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บ/เขา้เล่มหนงัสือ
ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างท าป้าย/เขียน
ป้าย และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย        
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ    
คา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ 
 

      

  
    

คา่รงัวดัทีด่นิ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมส าหรบัการรงัวดัทีด่นิสาธารณะ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  (พ .ศ .2561 - 2564)เ พิ่ ม เ ติ ม
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 84 
 

      

  
   

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารุง รกัษา ยานพาหนะตาม 
รายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 
1.ซอ่มปกตริถยนต์อายุการใชง้านไมเ่กนิ 6 ปี จ านวน 1 คนั 
2.ซ่อมกลางรถยนต์อายุการใช้งานเกิน  6 ปี  จ านวน  1 คนั 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รกัษา ซ่อมแซม ทรพัย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุง รกัษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนัง สื อ ก รมส่ ง เ สริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เ รื่ อ ง  รูปแบบและการจ าแนกประ เภทรายร ับ  – รายจ่ าย

      

  



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   
5) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรบัปรุง
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 3523 ลงวนัที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 

   
คา่วสัด ุ รวม 256,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของ เครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ หนงัสอื เกา้อีต้า่งๆ 
โตะ๊ตา่งๆ ตูต้า่งๆ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน เครือ่งคดิ
เลขขนาดเล็ก กระดาษ หมกึ แฟ้ม สมดุบญัชี น ้าดืม่ส าหรบับรกิาร
ประชาชนในส านกังาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  ดงัน้ี   
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ด ัง เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดงัน้ี  ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้าเครื่องวดั
กระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจ วงจรไฟฟ้า 
เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ั้นไม่คงสภาพ
เดมิ ดงัน้ี  ฟิวส ์เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็ม
ขดัรดัสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั
วทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้คืนสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพงแผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ

      

  



แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไมต้า่งๆ คอ้น คมี
เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่ ขวาน ตะป ูเหล็กเสน้  
แปรงทาสี ปนูซีเมนต์ ทอ่น ้า และอปุกรณ์ประปา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทึก
ขอ้มลู เมาส์ แผงป้อนอกัขระหรือแป้นพมิพ์ เครือ่งอานและบนัทกึ
ขอ้มลูแบบตา่งๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี ่
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 85 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 588,700 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 588,700 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา พรอ้มกระจก จ านวน 12,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา ขนาด 3.5 ฟุต 
พรอ้มกระจก จ านวน 2 ตวั เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของพนกังาน
สว่นต าบล 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ       

  
    

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย หมูท่ี ่1- 8 จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต ั้งระบบเสียงไร้สาย  เช่น ชุดร ับ
สญัญาณ(ลูกข่าย)พร้อมติดต ั้ง  ประกอบด้วย  เครื่องร ับส ัญญาณ
UHF 20.200MHz ข ัว้ติดแท่นต่อสายไฟ สายล าโพง และสายอากาศ
เป็นโลหะชุบกนัสนิมป้องกนัการแตกกรอบจากแสงแดดฯลฯปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าภายในหมูท่ี่ 8 จ านวน 140,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดต ั้งเครื่องกรองน ้าภายในหมู่
ที่ 8 ปริมาณงาน เครื่องกรองน ้าแบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรน ้า
บาดาลพร้อมติดต ัง้ระบบ สถานที่ก่อสรา้งภายในหมู่ที่ 8 ต าบลท่าดิน
แดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 

      

  
    

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพส าหรบัประชาชน หมูท่ี ่3 จ านวน 136,300 บาท 

  

      

  เ พื่อจ่ าย เ ป็นค่าใช้จ่ า ยในโครงการน ้ าดื่ม เ พื่อสุขภาพส าหร ับ
ประชาชน หมู่ที่ 3 (ติดต ัง้เครื่องกรองน ้า) ปริมาณงานเครื่องกรองน ้า
แบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรน ้าบาดาลพร้อมติดต ัง้ระบบ  และ
คา่จา้งแรงงาน เป็นตน้ จ านวนเงนิ136,300 บาทปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 

      

  



 
งานสวนสาธารณะ รวม 28,500 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 28,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

  
    

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน 28,500 บาท 

  
      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั ซ้ือเครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง
จ านวน 3 ตวั 
 

      

  
 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 150,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
เชน่ คา่จา้งแรงงาน คา่ธรรมเนียมในการทิง้ขยะ และอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
 

      

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย    
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลดปรมิาณขยะ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดักจิกรรมรณรงค์สง่เสรมิการ
ลดปรมิาณขยะ เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 350,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 350,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย    
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้ชุ่มชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการ
เสรมิสรา้งความรูชุ้มชน ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจดัการแขง่ขนักีฬา เชน่ คา่อาหาร 
คา่เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่อปุกรณ์การแขง่ขนั ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 )เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  

    
โครงการด าเนินการหรือส่งเสริมสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากรฯลฯ 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 62 
 

      

  
    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 )
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุต าบลทา่ดนิแดง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการด าเนินงานตามโครงการ เชน่ 
คา่วทิยากร คา่อปุกรณ์การเรียน ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 61 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร   
คา่อุปกรณ์การจดัการอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 69 
 

      

  
    

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่เครือ่งใช้ตา่งๆ ส าหรบัการ
จดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น และประชาคมต าบล ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 -
 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 63 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 5,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 5,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย   
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เช่น
คา่อาหาร คา่เครื่องดืม่ เครื่องใช้ ของรางวลั ฯลฯ ปรากฏในแผน   
พฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบบัที ่1 หน้า 66 ตามพระราชบญัญตัแิละระเบยีบ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 

      

  
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 245,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย   
หมวดอืน่ๆ 

      

  
    

การจดังานประเพณีทอ้งถิน่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมดา้นประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ และศาสนา เชน่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีแหเ่ทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 195,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 195,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

โครงการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรมทอ้งถิน่ จ านวน 85,000 บาท 

  
      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณี/ศาสนา/วฒันธรรม 
ทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้85,000 บาท 
 

      

  
    

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จ่าย
ในการจดังาน วนัทอ้งถิน่ไทย ต ัง้ไว ้10,000 บาท ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 87 
 

      

  
    

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ จ านวน 10,000 บาท 

        
  อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ ต ัง้ไว้ 10,000 บาท 

 
      

  
    

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้ 
10,000 บาท 

      

  



    
อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นคา่ใช้จ่ายใน
การจดังานยอยศยิง่ฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจ าปี 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  อุดหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการจดังาน  ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  และงานกาชาด
ประจ า ปี  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ .ศ .2561 -
 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้า 66 
 

      

  

    
อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอผกัไห่ เป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังาน
ของดเีมอืงผกัไห ่

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอผกัไห่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน ของดีเมืองผกัไห่ ต ัง้ไว้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 
หน้า 66 
 

      

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 979,600 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 979,600 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 979,600 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

  
    

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิขา้งถนน หมูท่ี ่4 จ านวน 450,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการท าก าแพงกนัดนิ หมูท่ี ่4 ปรมิาณงาน
ท าก าแพงกนัดิน 1 ด้าน สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 82.0 เมตร
ป ร า กฏ ในแ ผนพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ( พ . ศ . 2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  

    
โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมดาดคอนกรีตและซ่อมแซมเขื่อนเก่า   
ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1 

จ านวน 229,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนพร้อมดาดคอนกรีต
และซอ่มแซมเขือ่นเกา่ทีช่ ารุด หมูท่ี ่1 ปรมิาณงานตามแบบ ปร.4 
ปร า กฏ ในแ ผนพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ( พ . ศ . 2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  
    

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีตกนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5 จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนงัคอนกรีตกนัดิน
ไหล่ทาง  หมู่ที่ 5 ปริมาณงานก าแพงยาว  65 เมตร สูงเฉลี่ย
0.90 เมตร พรอ้มถมดนิข้างก าแพงและลงลูกรงั สถานที่ก่อสรา้ง
ภายในหมูท่ี ่5 ต าบลทา่ดนิแดง อ าเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรี 
อยุธยา ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
เพิม่เตมิ แกไ้ข ฉบบัที ่1 
 

      

  แผนงานการเกษตร 

  
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 350,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 350,000 บาท 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย     
หมวดอืน่ๆ 

      

  

    

โครงการคลองสวยน ้าใส 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขดุลอกคลอง ในต าบลทา่ดนิแดง 
    จ านวน 8 หมู ่       

จ านวน 100,000 บาท 

  
    

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้าใส (โครงการดนิแลกน ้า) จ านวน 250,000 บาท 

  



แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 4,709,964 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  5% ของค่าจ้าง
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดงตาม 
พระราชบญัญตั ิ และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
1)  พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
0809.5/ว 9  ลงวนัที ่ 22  มกราคม 2557  เรือ่ง การจา่ยเบีย้ 
ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง  
3) หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 
0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท ั่วไป
เกีย่วกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัที ่3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 2989  ลงวนัที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท
0809.4/ว  1326 ลงว ันที่  4 กรกฎาคม  2560 เ รื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท ั่วไปส าหรบัสนบัสนุนศูนย์พฒันาเด็ก
รายการเงินเดือน  เงินสวสัดิการส าหรบัข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกนัสงัคม
ส าหรบัพนกังานจา้ง 
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 3,219,600 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัสนบัสนุนการสร้างหลกัประกนั
รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 หน้า 68 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนงัสือ         
ส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548    
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2553 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) 
 พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/
ว 118 ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัติามระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ าย เงิน เบี้ ยย ังชีพผู้ สู งอายุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 

      

  



   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 844,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมให้แกผู้
พิการหรือทุพลภาพ  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564 ) เพิ่ ม เ ติม  เ ป ลี่ ยนแปลง  ฉบ ับที่  1 ห น้า  68 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพให้แก่คนพกิาร  ตามระเบียบและหนงัสือ
ส ั่งการดงัน้ี 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบบั
ที ่2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/
ว 118 ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏบิตัติามระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.3/
ว 3609 ลงวนัที่ 24 มถิุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2553  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559   
 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่1 หน้า 68 ตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงั
ชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548ขอ้ 16และ ขอ้ 17 
 

      

  
   

ส ารองจา่ย จ านวน 350,564 บาท 

  

      

  เพื่อส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ต ัง้ไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี   
สาธารณภยั เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่และจงัหวดัทีป่ระสบสาธารณภยั 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นมาก  ที ่ มท  0313. 4 / 
ว 667ลงวนัที ่12  มนีาคม   2545  เรือ่ง  การชว่ยเหลือ 
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/
ว  4224  ลงว ันที่ 10  ตุลาคม   2554   เ รื่องการช่วยเหลือผู้
ประสบอทุกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และน ้าล้นตลิง่ 
4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวนัที ่
6 มถิุนายน 2559  เรือ่ง  ซกัซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององค์กรปกครอง

      

  



สว่นทอ้งถิน่ 
5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.2/ว 76  ลงวนัที ่13  มกราคม  2558  เรือ่ง  การเตรียม 
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการ
ปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยัตาม
พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0810.4/
ว 526 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0810.4/
ว 608 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาไฟป่าและหมอกควนั ปี 2561 
9)  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 
0810.4/ว  1064  ลงว ันที่  31 พฤษภาคม  2560  เ รื่อง  การ
เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาป้องกนัอุทกภยั   น ้าท่วม
ฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และดนิถลม่ ปี 2560 
10) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 
0810.4/ว  1073  ลงวนัที ่15 มถิุนายน  2560     
11) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม 2560   
12) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2560   
13) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว  6768 ล ง ว ั น ที่  29 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2560    
14) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวนัที ่17 เมษายน 2561   

        
 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

สมทบกองทุนระบบประกนัสขุภาพ จ านวน 52,000 บาท 

  
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกนัสุขภาพองค์การ
บรหิารสว่นต าบลทา่ดนิแดง 
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 141,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น 
ท้ อ ง ถิ่ น ขององค์ ก า รบริห า รส่ วนต า บ ลท่ า ดิน แดงตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
1) พระราชบญัญ ัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญ 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2546 
3) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม
2560 เรื่อง ซกัซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
4) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท0808.5/ว30 ลงวนัที1่2กรกฎาคม  2560 
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25,000

30,000

691,500

42,000
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

สมทบกองทนุระบบประกนั

สขุภาพ
52,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 90,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 12,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
141,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 3,219,600

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 844,800

ส ารองจา่ย 350,564

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิประจ าต าแหน่ง

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิเดอืนพนกังาน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรคา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะการจดังานประเพณีทอ้งถิน่ 50,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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10,000

30,000

50,000

80,000

100,000

100,000

40,000

250,000

15,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5,000

80,000

11,880

2,376

200,000

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบังานรฐัพธีิ 

โครงการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ

โครงการ เสรมิสรา้งความรูสู้่

ชุมชน

คา่รงัวดัทีด่นิ

โครงการคลองสวยน ้าใส

โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยา

เสพตดิ

โครงการดนตรีไทยในชุมชน

โครงการชว่ยเหลือประชาชน

ผูป้ระสบภยัพบิตัิ

โครงการด าเนินการหรือ

สง่เสรมิสนบัสนุนโครงการอนั

โครงการด าเนินการป้องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนน

โครงการต ัง้คนับรเิวณหนองน ้า

ใส (โครงการดนิแลกน ้า)

โครงการดแูลสขุภาวะในกลุม่

ผูส้งูอายุในชุมชน

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

โครงการบรหิารจดัการศนูย์

พฒันาเด็กเล็กฯ

โครงการเฝ้าระวงัและควบคมุ

โรคตดิตอ่

โครงการฝึกอบรมและจดัต ัง้ 

อปพร.

โครงการรอยยิม้สดใสใสใ่จ

สขุภาพ

โครงการรณรงค์สง่เสรมิการลด

ปรมิาณขยะ

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 5,000

โครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ

ต าบลทา่ดนิแดง

โครงการสง่เสรมิและพฒันา

อาชีพ

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

นอกสถานที่

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/แผน

โครงการสตัว์ปลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้

โครงการสนบัสนุนดา้นการ

สาธารณสขุมลูฐาน

โครงการเสรมิสรา้งความรูภ้าค

ฤดรูอ้น/เตรียมเขา้สู ่AEC

โครงการส ารวจขอ้มลูและขึน้

ทะเบยีนสนุขัและแมว

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร

งบด าเนินงาน
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10,000

30,000

200,000

16,000

12,400

28,500

140,000

136,300

300,000

450,000

229,600

วสัดคุอมพวิเตอร์

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดสุนาม

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดกุอ่สรา้ง

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดสุ านกังาน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน(ระดบัผูบ้รหิาร)

เกา้อีเ้บาะบนุวมสามารถปรบัเกา้อีส้ านกังานระดบัปฏบิตังิาน 

เกา้อีบ้นุวมสามารถปรบัระดบัได้

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศพัท์

งบด าเนินงาน

ตูเ้หล็ก 2 บานทบึ

ชุดรบัรอง (โซฟา)

โตะ๊ท างานเหล็กลิน้ชกัขวา 

พรอ้มกระจก

ตูเ้หล็ก 2 บานเลือ่น(กระจก)

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

โครงการน ้าดืม่เพือ่สขุภาพ

ส าหรบัประชาชน หมูท่ี ่3

โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้า

ภายในหมูท่ี ่8

โครงการตดิต ัง้ระบบเสยีงไรส้าย

 หมูท่ี ่1- 8

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิ

ขา้งถนน หมูท่ี ่4

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งเขือ่นพรอ้ม

ดาดคอนกรีตและซอ่มแซม
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
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300,000

40,000

40,000

30,000

350,000 979,600 350,000 2,967,380 294,256

งบลงทุน

โครงการกอ่สรา้งผนงัคอนกรีต

กนัดนิไหลท่าง หมูท่ี ่5

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงการควบคมุโรคขาดสาร

ไอโอดนีของสมเด็จพระเทพโครงการทา่ดนิแดงรว่มใจตา้น

ภยัมะเร็งเตา้นมสบืสานพระ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคาร

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการสง่เสรมิโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย 10,000

โครงการจดังานประเพณี/

ศาสนา/วฒันธรรมทอ้งถิน่
85,000

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอผกัไห่ 10,000

อาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทา่

ดนิแดง

อดุหนุนทีท่ าการปกครอง

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็น
40,000

อดุหนุนโครงการเกีย่วกบัการ

จดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่
10,000

รวม 4,709,964 250,000

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ

ผกัไห่ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั
40,000



52,000

12,000

90,000

3,219,600

141,000

350,564

844,800

42,120 42,120

1,540,800 1,540,800

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

1,531,680 2,001,360

165,000 200,000

125,000 155,000

2,859,540 3,831,360

210,000 252,000

70,000 70,000

160,000 320,000

72,000 144,000

30,000 50,000

680,000 1,080,000

5,000 5,000

50,000

หน้า : 1/1

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวม

10,000

280,320

36,000

10,000

30,000 30,000



หน้า : 1/1

100,000 100,000

130,000 140,000

30,000

300,000 300,000

30,000

50,000

80,000

100,000

50,000

20,000

10,000

100,000

40,000

250,000

15,000

15,000

50,000

50,000

50,000

10,000

50,000
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