
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,619,102 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,758,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,826,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557                    
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)            
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557                            
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557                              
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล  
 พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(ตังจ่ายจากเงินรายได้)                       
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  15
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,296,000  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน 86,400  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที 2) พ.ศ.2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,514,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,101,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบล ประจําปี  6  อัตรา   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิน  ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

                                      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ. รับรอง
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,112,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  6  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  92,710  บาท   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์           จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล          จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทัวไป         จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) พนักงานขับรถยนต์                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น
และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของคณะ
ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วน
ตําบล   พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้เข้าอบรมสัมมนา  (ตังจ่ายจากเงินรายได้ )  

2.ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ                    ตังไว้ 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง  ค่าจ้างเหมาคนงานทําความสะอาด 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจําสํานักงาน  ค่าจ้างเหมายาม
รักษาการณ์ประจําสํานักงาน และจ้างเหมาแรงงาน
ภายนอกต่างๆทีเป็นประโยชน์กับ อบต.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ )
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1. ค่ารับรองและค่าเลียงรับรอง     ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทัง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง 
การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือการประชุมสภาท้องถิน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ 
ค่าพวงดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา
ในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง ตามทีกฎหมาย
กําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ 
 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
 ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2547 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2558ข้อ 105 เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เพือจัดประชุม
ประชาคมท้องถินเกียวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 
เพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน   
และกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที  29  มกราคม  2558 เรือง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938 
ลงวันที 26 ธันวาคม 2559 เรืองตอบข้อหารือการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
8)หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 80 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  14:56:46 หน้า : 10/77



โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 81 ลําดับที 2 ) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่านําดืม อาหารว่าง 
และวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ลําดับที 16  หน้า 88)(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์     
อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อม สินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร 
และมีราคาต่อหน่วยต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายเงินรายได้)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพืนที
จดทะเบียนเว็บไซด์ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทําเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์ และค่าเช่าพืนที
จดทะเบียนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 
16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพMิultifunctionชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLEDสี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพิ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEDสี จํานวน 1 เครือง  
- โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ดังนี
1) เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,
copier,Scanner และFax ภายในเครืองเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพิไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพิร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 
หน้าต่อนาที(ppm)
4) มีความเร็วในการพิมพิร่างสีไม่น้อยกว่า 22 
หน้าต่อนาที(ppm)
5) มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
6)สแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดําและสีได้)
7)มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8)มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9)สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10)สามารถทําสําเนาสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11)สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12)มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
 ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 89)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสะแบง จํานวน  1 โครงการ
คือโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ประจําปีงบประมาณ 2562
-เป็นไปตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท3ี )พ.ศ.2543
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 82)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันยางพาราบึงกาฬ
ประจําปี พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท3ี )พ.ศ.2543
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
 ลําดับที 7 หน้า 109)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท3ี )พ.ศ.2543
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
 ลําดับที 6 หน้า 109)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,290,975 บาท
งบบุคลากร รวม 1,560,775 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,560,775 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 717,865 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆทีจ่ายควบกับ
เงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเช่นเงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ
 จํานวน 4 อัตราโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  (317,865) จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการคลัง (100,000) จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (100,000) จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ (100,000) จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (100,000) จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ในตําแหน่ง จ่ายควบกับ
เงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24,000)
-เจ้าพนักงานพัสดุ (24,000)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (24,000)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
 และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,910 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1)ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ (166,860)จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (227,510)จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (143,520)จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (143,020)จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 916,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอืน เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานตามภารกิจ
ลูกจ้างชัวคราว
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ตังจ่ายเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 466,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 271,200 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้า
อบรมสัมมนา 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 
2.ประเภทจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 79,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์ข้อมูล บันทึกบัญชี
ระบบ e-Laas 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 
3.ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าใบเสร็จนําประปา ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
การดําเนินตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
การโฆษณาและเผยแพร่การป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีบํารุงท้องที
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 
5.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 42,000 บาท
เพือจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 
6.นําดืม อุปโภคบริโภค ตังไว้ 20,000 บาท
เพือใช้ในการจัดซือนําดืมขององค์การบริหารส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองส่วนราชการกรรมการตรวจแนะนํา
ข้อราชการและค่ารับรองพิธีการต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง
กิจการในสภาฯ อบต.นาแสง
ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน e-laas และระบบจัดซือจัดจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิก อบต. ในองค์กร
ปกครองส่วนทัองถินมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 ลําดับที 5 หน้า 108 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการประชาคมหมู่บ้านเกียวกับการถอดบทเรียนข้อบังคับภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษีนอก
พืนที

จํานวน 30,000 บาท

เพือให้ประชากรในหมู่บ้าน รับทราบและเข้าใจในการจัดเก็บ
ภาษีต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  107  หน้า 3)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกนําเอนก
ประสงค์ รถยนต์ 4 ประตู รถดับเพลิง 
รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ 
โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เครืองเสียง และอุปกรณ์ทุกชนิด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ หมึกร้อตติง หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
เช่น นํามันดีเซล นํามัน  เบนซิน นํามันเครือง 
นํามันจารบี นํามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ  
เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน 
หรือเครืองจักรกล ใช้ในงานต่างๆ 
ทีเป็นกิจการของท้องถิน 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
 ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
สายไฟ แผงแป้นอักษร เทปบันทึกข้อมูล เม้าท์
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าอินเตอร์เน็ต
สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ อากรแสตมป์ และค่าดวงตราไปรษณีย์
เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 814,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์สํานักงานแบบดับเบิลแคบ จํานวน 814,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  
คันๆละ 814,000  บาท ขนาด 1ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) แบบดับเบิลแคบ
2) เป็นกะบะสําเร็จรูป
3) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
4) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
5)ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง   ครังที 1ลําดับที 1หน้า79 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 536,400 บาท
งบบุคลากร รวม 440,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 1  อัตรา  
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 280,440 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ดังนี
(1)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  
จํานวน  1  ตําแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(คนขับรถนําเอนกประสงค์)
จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เช่น แบตเตอร์รี ยางรถยนต์ นํามันเครือง 
ไส้กรอง นํายาแอร์ ฯลฯ                     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
 ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ )

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพือต่อ
สู้ยาเสพติดเพือเอาชนะยาเสพติดระดับอําเภอ
ในการดําเนินการตามภารกิจและหน้าทีของศูนย์
-เป็นไปตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท3ี )พ.ศ.2543
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
 ลําดับที 1หน้า 115)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ในการตังด่านตรวจช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง
ให้แก่เจ้าหน้าทีและผู้มาช่วยปฏิบัติงานตังด่านตรวจการณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า91 ลําดับที 3 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
  

โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน วันอปพร. 
เพือเป็นการรวมพลัง สร้างกําลังใจ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 1 หน้า 91 ลําดับที 1) (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,615,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,251,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,251,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 709,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามที
กฎหมายกําหนด  เช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ 
ให้แก่ นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน เป็นเงิน 410,000.- บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี 
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา (410,000)      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการศึกษา (199,200)                  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(3)เงินเดือนนักสันทนาการ (100,000)  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควร
ได้รับตามกฎหมาย  เช่น เงินประจําตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา  อัตราเดือนละ  3,500.- บาท 
จํานวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา 
 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1)ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสันทนาการ จํานวน  1  ตําแหน่ง
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  ตําแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 364,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษอืน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิทีควรได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
ทีได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
การศึกษาตามสิทธิทีควรได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษาตามสิทธิทีควรได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 179,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 119,200 บาท

1)  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังไว้ 30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน
ส่วนตําบลทีได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

2)ค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้ 79,200.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ 
ในสังกัดกองการศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 6,600.-  บาท จํานวน 12 เดือน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่            ตังไว้ 10,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเล่มหนังสือ
เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1)  ค่ารับรอง                               ตังไว้ 10,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าของขวัญ  ค่าบริการและค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายอืนเกียวเนืองกับการรับรอง 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าเลียงรับรอง                 ตังไว้ 10,000.-  บาท
เพือจ่ายในการต้อนรับส่วนราชการ  คณะบุคคลทีมาตรวจหรือให้คําแนะ
นําข้อส่วนราชการต่างๆ การประชุมในโอกาสต่างๆ 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมทีใช้ในการเลียงรับรอง  
ค่าบริการและอืนๆทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรอง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381 
ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือเพือเข้าอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  ในกองการศึกษาฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
 ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
เช่น  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากล
ประเภทต่างๆ  ทีเกียวข้องสําหรับหมู่บ้านทัง 9 หมู่บ้าน 
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต.นาแสง 
เพือใช้ในการอออกกําลังกายหรือฝึกซ้อมกีฬาของเด็ก 
เยาวชน  ประชาชนทัวไป และเพือใช้ในการแข่งขันกีฬาประจําปี   
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,789,308 บาท
งบบุคลากร รวม 4,794,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,794,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืน ๆ
ทีจ่ายควบกับเงินเดือนทีกฎหมายกําหนด เช่น  
เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  ให้แก่  
พนักงานครูเงินเดือนอันดับครูค.ศ.1
และเงินเดือนอันดับครูค.ศ.2  จํานวน 12 อัตรา  
เป็นเงิน  3,500,000.- บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 304,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  
เช่น เงินประจําตําแหน่ง วิทยฐานะครูชํานาญการ(ค.ศ.2) 
จํานวน  6  อัตรา  เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  304,500.-  บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 990,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กจํานวน 6 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)  
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งบดําเนินงาน รวม 3,574,808 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,965,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาและเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
และเกมการศึกษาของเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เงินรางวัล
หรือของรางวัลและค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 90 ลําดับที 22) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากรและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที 1  หน้า 52  ลําดับที 7 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและ
เครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นและเกียวข้อง รวมค่าติดตังและค่ารือถอน  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที เป็นต้น  
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 51ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากิจกรรม
พัฒนาครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแสง  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแสง และบุคลากรผู้ทีเกียวข้อง ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
 - เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที 1  หน้า 52  ลําดับที 7 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,855,200 บาท
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1)  ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                                          จํานวน 1,176,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแสง  จํานวน  245  วันๆ จํานวน  240  คน  ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร      จํานวน 105   คน 
                                                           เป็นเงิน 514,500  บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 90 คน 
                                                           เป็นเงิน 441,000  บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล               จํานวน  45 คน  
                                                    เป็นเงิน 220,500  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)  

2) ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 408,000.-บาท                                 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแสง จํานวน 240  คน ๆ 
คนละ 1,700 บาท
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร จํานวน 105คน
                                                        เป็นเงิน 178,500  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 90 คน
                                                 เป็นเงิน 153,000  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล             จํานวน   45 คน    
                
                                                        เป็นเงิน  76,500  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย

วันทีพิมพ์ : 11/10/2561  14:56:47 หน้า : 39/77



จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

3)  ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                            จํานวน  48,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่สถานศึกษา  สําหรับบริหารจัดการ
ได้เองตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานคัดเลือกหนังสือเรียนของสถาน
ศึกษานัน  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน 240 คน ๆ
คนละ 200 บาท  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร  จํานวน 105 คน 
                                                    เป็นเงิน 21,000 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานว 90   คน 
                                                    เป็นเงิน 18,000 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล  จํานวน   45   คน    
                                                    เป็นเงิน 9,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

4)ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                        จํานวน    48,000.-  บาท     
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โดยผู้ปกครองและนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดซืออุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง  
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ได้แก่  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทัด  กระดาษ  สีเทียน  ดิน
นํามัน  เป็นต้น    จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง      
จํานวน 240 คน ๆ คนละ 200 บาท                                                    

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร จํานวน 105 คน 
                                                เป็นเงิน 21,000  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 90 คน
                                         เป็นเงิน 18,000  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล    จํานวน   45  คน   
                                         เป็นเงิน 9,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

5) ค่าใช้จ่ายค่าเครืองแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                                        จํานวน    72,000.-  บาท  
                    
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว  โดยผู้ปกครองและนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการด้วยตนเองจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแสง จํานวน 240 คน ๆ คนละ 300 บาท
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร จํานวน 105 คน 
                                                  เป็นเงิน 31,500  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม  จํานวน 90 คน 
                                                   เป็นเงิน 27,000  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล     จํานวน     45 คน    
                                                    เป็นเงิน 13,500  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
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รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

6)  ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                จํานวน 103,200.- บาท                  
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที 
กิจกรรมค่ายลูกเสือจูเนอร์  เป็นต้น  โดยจัดอย่างน้อย 1 ครัง
ต่อคนต่อปี  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
จํานวน 240 คน ๆ คนละ 430 บาท
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร จํานวน 105 คน 
                                                    เป็นเงิน 45,150  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 90 คน 
                                                    เป็นเงิน 38,700  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล         จํานวน   45  คน    
                                                    เป็นเงิน 103,200  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,609,608 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,609,608 บาท
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1)  อาหารเสริม(นม)  ให้แก่นักเรียนสังกัดสังกัด สพฐ. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลนาแสง  
                                            จํานวน  1,609,608.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)  จํานวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  จํานวน  3  แห่ง  จัดสรรวัน
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  และองค์การบริหารส่วนตําบลตังสมทบ
ให้    ดังนี
1) โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน 205 คน 
                                 เป็นเงิน  392,821.-บาท
2) โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2  จํานวน 134 คน 
                                 เป็นเงิน  256,771.-บาท
3) โรงเรียนบ้านคําไชยวาล จํานวน    22 คน 
                                  เป็นเงิน  42,156 .-บาท
4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน จํานวน 239 คน 
                                เป็นเงิน 457,972.-บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร    จํานวน 105 คน  
                                เป็นเงิน  201,201.-บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน  90 คน
                                เป็นเงิน  172,458.-บาท                             
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล จํานวน   45 คน 
                                  เป็นเงิน  86,229.-บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 85 ลําดับที 6) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,420,000 บาท

1)  อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามโครงการอาหารกลางวัน
                                                      จํานวน  2,400,000.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ในเขตตําบลนาแสง สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)   จํานวน  200  วันๆ ละ  20  บาทต่อคน ดังนี   
(1)โรงเรียนบ้านนาแสง   จํานวน   205 คน 
                                  เป็นเงิน 820,000.- บาท
(2)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2  จํานวน  134  คน  
                                เป็นเงิน 536,000.- บาท
(3)โรงเรียนบ้านคําไชยวาล  จํานวน   22   คน
                         เป็นเงิน 88,000  .- บาท
(4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน   จํานวน   239 คน 
                                เป็นเงิน 956,000.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551(ฉบับที 2)
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(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 85 ลําดับที 7) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ) 

2)  อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง – นาแสง  จํานวน  20,000
.- บาท  ตามโครงการเรียนรู้ภาษาทีสามให้กับนักเรียนในเขตตําบลนาแสง
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 85 ลําดับที 5)  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,123,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,123,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,118,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,118,400 บาท

1.ค่าตอบแทน ในการจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการ
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ตังไว้ 484,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีปฎิบัติงานประจํา
ในชุดปฎิบัติการฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
จํานวน 6 คน เพือให้บริการตลอด 24 ชัวโมง 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

2.ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฎิบัติหน้าที
ในกองทุนฌาปนกิจสงเคราะศพ  ตังไว้ 158,400 บาท
ตามโครงการเปลียนขยะเป็นเงินเพือลดปริมาณ
ขยะและปัญหาสิงแวดล้อม จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

3.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลทําความสะอาดสอง
ข้างทางในพืนทีตําบลนาแสง  ตังไว้ 475,200 บาท
เพือให้ถนนในพืนทีตําบลนาแสงและสวนสาธารณะ 
เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ ตกแต่งกิงต้นไม้ เป้นต้น
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ด้านการแพทย์ 
เช่นบอร์คเคลือนย้ายผู้บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอ
และสายรัด กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์
เฝือกดาม แขน-ขา เฝือกดามคอ แบบปรับได้ 
ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้อง
กันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม
ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  
และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4)หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว0120 
เรืองแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ลําดับที 18 หน้า 89) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 605,120 บาท
งบบุคลากร รวม 555,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 555,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน
(ฉบับที 4) ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
. เช่น และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 
ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด
ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นเครือข่ายเชือมโยงเด็กและเยาวชน เพือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและนําดืม ป้าย ค่าวิทยากร 
และค่าวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า35 ลําดับที 14 ) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน
สามารถเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและนําดืม ป้าย 
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แผนผู้สุงอายุ ดังนี
-เป็นไปตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที 2 
(พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครังที 1 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 84 ลําดับที 4)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการลงพืนทีตรวจเยียมผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
ตรวจเยียมให้กําลังใจ การบริการทางการแพทย์
โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เพือลงพืนทีตรวจเยียม เช่น สิงของเครืองใช้ทีจะนําไปมอบผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ค่ากระดาษสิงพิมพ์ และวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 วรรค 1
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ
.2550 มาตรา 20 วรรค 1
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 84 ลําดับที 4)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,873,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,377,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,377,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 482,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลจํานวน 3 อัตรา
1.ผู้อํานวยการกองช่าง (282,480)
2.นายช่างโยธา (100,000)
3.ช่างโยธา (100,000)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 4) ข้าราชการองค์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  
เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง เป็นต้น 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 753,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ในสังกัดกองช่าง 5 อัตรา
1.ผู้ช่วยช่างโยธา           จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
4.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า           จํานวน  1  ตําแหน่ง
5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 
ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 406,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน      ตังไว้ 10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

2.ค่าจ้างเหมาบริการ        ตังไว้  396,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก
ในสังกัดกองช่างดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปาในพืนทีตําบลนาแสง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657
 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  
หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ถุงเท้า
รองเท้า และวัสดุทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
ให้บริการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบนําประปา 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,020,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่นหลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
สวิทย์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในงานไฟฟ้าส่องสว่าง
สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสถานทีอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,820,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,820,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,820,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 
ในการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรภายในเขตตําบลนาแสง 
ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ดังนี
1.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  2  ตังไว้  300,000.-บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  แรงตํา หมู่ที  3  
                                                        ตังไว้  70,000.-บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  5    
                                                        ตังไว้  300,000.-บาท
4.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  6    
                                                        ตังไว้  300,000.-บาท
5.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  7    
                                                       ตังไว้  300,000.-บาท
6.ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าหนองแวง หมู่ที 7      ตังไว้  50,000.-บาท 
7.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  8    
                                                       ตังไว้  300,000.-บาท
8.สายพาดดับภายในหมู่บ้าน                 ตังไว้  200,000.-บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า18 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรับบาล)
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพืนทีตําบลนาแสง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ในพืนทีตําบลนาแสง  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสวน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 69 ลําดับที 4) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
เพือพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและนําดืม ป้าย ค่าวิทยากร 
และค่าวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67     
วรรค 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 37 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไล  
โครงการวันสตรีสากล 
-เป็นไปตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท3ี )พ.ศ.2543
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติดนาแสงเกมส์ ประจําปี 2562 ของเด็ก
เยาวชน และประชาชนทัวไปในเขตพืนทีตําบลนาแสง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 1  ลําดับที  1  หน้า  63 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ งานประเพณีฮิต 12
 ครอง 14ของท้องถินตําบลนาแสง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 73 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ(ภู
ทอก)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ เช่น  ค่าอาหาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 1 ลําดับที 1หน้า 61 )
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการ  หมู่ที  2,5,9 ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ  เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของ
ท้องถินตําบลนาแสง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที  1 หน้า  73 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที 3,6 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที  1 หน้า  73 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ๑  ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที 3 หน้า 75 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีพืนบ้าน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เพือดําเนิน
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพืน
บ้าน ในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุกปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 ลําดับที  2 หน้า  74 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,894,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 
สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะสี ทราย 
แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ 
ในการซ่อมแซมอาคาร ถนนในพืนทีตําบลนาแสง 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
( ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 2,844,840 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,844,840 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที  3 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3
ขนาดปริมาณงานกว้าง  5  เมตร  ยาว 120  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหล่ทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ  ท1 - 01)  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 74 ลําดับที 2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที  1 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร  ยาว 150  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหล่ทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ  ท1 - 01)  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 74 ลําดับที 2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที  4 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4  เมตร  ยาว  150  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ  ท1 - 01)  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 74 ลําดับที 2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปคําไชยวาล
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   หมู่ที 9

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปคําไชยวาล
ขนาดปริมาณงานกว้าง 5 เมตร  ยาว 120  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหล่ทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ  ท1 - 01)  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 ลําดับที 4 ) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือมถนนสายหลัก จํานวน 3 สาย 
หมู่ที 2

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือมถนนสายหลัก 3 สาย ปริมาณงาน มีขนาดผิวทางกว้างรวม
4.00-5.00 เมตร ยาว 32 เมตร โดยเฉลีย หนา 0.15 เมตร
(แบบมาตราฐาน ท1-01) หรือมีพืนทีผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.
พร้อมถมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 74 ลําดับที 2)   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการงานเกรดปรับผิวทางลูกรังโดยซักดิน 2 ข้างทางขึนปรับผิวถนนและ
ทําร่องทางนําไหล่เพือการเกษตรภายในตําบลนาแสง (พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ)

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการพืนทีการเกรดปรับผิวทาง 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 67,500 ตารางเมตรพร้อมซักร่องนํา
ทิศทางตามนําไหล่ทังสองทาง พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5)   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 1 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5)   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 2 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 2 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 2 (พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ)

จํานวน 254,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ
การเกษตร หมู่ที 2 ปริมาณงาน ดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 2,520 ลูกบาศ์เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5)   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 3 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 4 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 5 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 6 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 7ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 7(เส้นหนองบ่อนํา) จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 7 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 8 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 9 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร 
หมู่ที 9 ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อม
เกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 75 ลําดับที 5) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
วัสดุเครืองปลูกต่างๆ  วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพือสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ เพือสร้างจิต สํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที 
มท 0891.4/ว164ลงวันที 26 มกราคม 2558
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 102 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายรณรงค์  ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที 
มท 0891.4/ว164ลงวันที 26 มกราคม 2558
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 72 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,196,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 396,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 396,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปา
ของระบบประปา และดูแลรักษาของ อบต.นาแสง
หมู่ที 1,2,3,5,7,8,9 จํานวน 5 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปา ทีใช้ในระบบ
ของ อบต. นาแสง เช่น ท่อนําประปา สารส้ม 
คลอรีน ข้อต่อ มิเตอร์นํา  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานระบบประปา
และหน่วยงานในสังกัด ของ อบต.นาแสง
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.8/ว2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ทีมท 0810.8/ว1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 880,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 880,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 2 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 2
-ติดตังระบบจ่ายสารเคมี
-เปลียนประตูนํา 3นิว , 4นิว
และเช็ควาล์วขนาด 3นิวจํานวน 4 ตัว
-เปลียนระบบกรองนํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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โครงการซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 7 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 7
-เปลียนประตูนํา 3นิว , 4นิว และเช็ควาล์วขนาด 3นิว จํานวน 6 ตัว
-ติดตังระบบจ่ายสารเคมี
-ติดตังระบบท่อทางดูดใหม่
-เดินระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติและ
ซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าหอถังสูง
-เปลียนระบบกรองนํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

โครงการเดินท่อเมนเปลียนระบบกรองนํา ส่งนําดิบขนาด 3นิว จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินท่อเมนเปลียนระบบกรองนําส่งนําดิบขนาด 3นิว
จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตนําประปา 
ระยะทาง 3,000 เมตร หมู่ที 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า24 ลําดับที 17) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรับบาล)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 1 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 1
-เปลียนระบบท่อส่งนําและจ่ายนํา ขึน-ลง หอถังสูง
-ติดตังระบบสายล่อฟ้าทีหอถังสูง
-เดินระบบท่อจ่ายนําดีภายในโรงผลิต
-ฉาบผนังและพืนด้านใน,ถังผสมเคมี,รางนําวน,
ถังตกตะกอน,บ่อทราย,อุโมงค์นําใสและหอถังสูง
-ติดตังระบบจ่ายสารเคมี
-เปลียนประตูนํา 3นิว , 4นิว และเช็ควาล์วขนาด 3นิว จํานวน 6 ตัว 
-เดินระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,241,179 บาท
งบกลาง รวม 12,241,179 บาท
งบกลาง รวม 12,241,179 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5  ของเงินค่าจ้าง 
และผู้ดูแลเด็ก 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,076,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  
ทีได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพ  ดังนี   
อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 681คน คนละ 600 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน  408,600  บาท
อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 308 คน คนละ 700 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน  215,600  บาท
อายุ 80 - 89 ปี จํานวน144 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน จํานวน  115,200  บาท
อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 17 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน  17,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบ
และหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 86 ลําดับที 8) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,064,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการในเขต อบต.นาแสง 
จํานวน  215 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 86 ลําดับที 9) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์) 
  
  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.นาแสง 
จํานวน 20  คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน   
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
ข้อ 16 และ ข้อ 17  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 86 ลําดับที 9) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์) 
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สํารองจ่าย จํานวน 242,781 บาท
- เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560   เรือง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที  2  สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
เงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิน   
ประชากรทังหมด 8,249 คน ในอัตรคนละ 40 บาท อบต.สมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30ของยอดเงิน สมทบจากรัฐบาล
ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  
ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  
ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552 
เรือง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 89 ลําดับที 20) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 187,598 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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