
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
อําเภอ บ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,990,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,651,820 บาท
งบบุคลากร รวม 4,565,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายก อบต.,รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินเดือนนายก อบต.จํานวน 12 เดือน เงินเดือนรองนายก อบต.(2
 คน) จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000)หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก อบต.,รองนายก อบต
. ฯลฯเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.จํานวน 12 เดือน เงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.(2 คน)  จํานวน 12
 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000)ประเภท
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก(210200)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายก อบต., รองนายก อบต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.จํานวน 12 เดือน เงินค่าตอบแทน
พิเศษรองนายก อบต.(2 คน) จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000)ประเภท
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายก อบต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000)ประเภท
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,108,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
1) ประธานสภา อบต.
2) รองประธานสภา อบต.
3) สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.จํานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (10 คน) จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000)ประเภท
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (210600)

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
1) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)) (521000)ประเภท
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนอืน (210700)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,685,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,627,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ประกอบด้วย
1) ปลัด อบต.
2) หัวหน้าสํานักปลัด
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) นักพัฒนาชุมชน
5) นักทรัพยากรบุคคล
6) เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
เงินเดือนปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน ,เงินเดือนหัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 12 เดือน ,เงินเดือน นักวิเคราะห์ฯ จํานวน 12 เดือน ,เงิน
เดือน   นักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ,เงินเดือนนักทรัพยากร
บุคคล  จํานวน 12 เดือน ,เงินเดือน จพง.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน (220100)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ ปลัด อบต. หัว
หน้าส่วนราชการและผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต.เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท,เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาทฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 858,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี สําหรับ
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
3) พนักงานขับรถยนต์
4) พนักงานขับรถบรรทุกนํา
5) คนงานทัวไป
6) นักการภารโรงฯลฯ
ค่าตอบแทน ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ,ค่าตอบแทน ผช.จนท
.บันทึกข้อมูล จํานวน 12 เดือน, ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 12 เดือน, ค่าตอบแทน พนักงานขับรถบรรทุก
นํา จํานวน 12 เดือน ,
ค่าตอบแทน คนงานทัวไป จํานวน 12 เดือน , ค่าตอบแทน นักการ
ภารโรง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 109,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
3) พนักงานขับรถยนต์
4) พนักงานขับรถบรรทุกนํา
5) คนงานทัวไป
6) นักการภารโรงฯลฯ
เงินเพิม ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน , เงินเพิม ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล จํานวน 12 เดือน , เงินเพิม พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12
 เดือน , เงินเพิม พนักงานขับรถบรรทุกนํา จํานวน 12 เดือน , เงิน
เพิม คนงานทัวไป 2 คน จํานวน 12 เดือน , เงินเพิม นักการ
ภารโรง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
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งบดําเนินงาน รวม 1,885,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 121,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที หรือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามทีได้รับมอบ
หมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือนระดับในตําแหน่งทีสูงขึน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะ
กรรมการคัดเลือก และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงาน พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (310100)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสําคัญ เร่งด่วน เป็นครัง
คราวตามความจําเป็น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (310300)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม กําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน (310400)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามทีระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 782,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี เช่น ค่าจัดเลียงรับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล หรือบุคคลอืน ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นประโยชน์ให้
แก่ อบต. หรือค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับการประชุมสภา อบต
. และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามทีระเบียบฯ กําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ (320200)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (ค่าเดินทางไป
ราชการ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และ
หนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการ อปท.อําเภอบ้านลาดสัญจร จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันและค่ารับรองผู้
เข้าร่วมตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาด สัญจร) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําใบประกาศ ค่ากรอบใบประกาศ และค่าเข้ากรอบ ค่า
ใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการคัดเลือกพ่อดี
เด่น) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําใบประกาศ ค่ากรอบใบประกาศ และค่าเข้ากรอบ ค่า
ใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการคัดเลือกแม่ดี
เด่น) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 152,100 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนฯ ค่า
รับรองฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว
 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 และหนังสืออืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองถวายราชสักการะ ค่าจ้างตกแต่งพระฉายา
ลักษณ์ พระรูป ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจัดเวที ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาน
พุ่ม ค่ากรวยกระทงดอกไม้ ค่าตกแต่ง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าจัดโต๊ะ
หมู่บูชา ค่าเครืองถวายราชสักการะ ค่ามหรสพ ค่าไฟฟ้า ค่าพลุและ
ดอกไม้เพลิง ค่าพิธีการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจัดเวที ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาน
พุ่ม ค่ากรวยกระทงดอกไม้ ค่าตกแต่ง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าจัดโต๊ะ
หมู่บูชา ค่าเครืองถวายราชสักการะ ค่ามหรสพ ค่าไฟฟ้า ค่าพลุและ
ดอกไม้เพลิง ค่าพิธีการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดทําวารสารสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก จํานวน 60,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าจ้างดําเนินการจัดทําวารสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก ตามรูป
แบบที อบต.ไร่โคกกําหนด เพือเผยแพร่และรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี ข้อมูลข่าวสาร การใช้จ่ายงบประมาณ งบการเงินต่างๆ และบท
ความให้ความรู้ ให้กับประชาชนและส่วนราชการทราบค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จํานวน 5,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ จุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือสาธารณะ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ของ อบต. ค่าจ้างดูแลระบบ ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าบริการโดเมน
เนม ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําใบประกาศ ค่ากรอบใบประกาศ และค่าเข้ากรอบ ค่า
ใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  10:25:31 หน้า : 9/80



โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากร อปท. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้
จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร คู่มือการอบรม ค่าใช้จ่ายในโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ จํานวน 3,600 บาท
สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดําเนินการ หรือค่าวัสดุในการดําเนิน
การจัดทําเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก เพือเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรอบไตร
มาส ให้ประชาชนและส่วนราชการทราบ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการเอกสารข่าว
ประชาสัมพันธ์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000 )หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม (320400)

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธงชาตินําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  10:25:31 หน้า : 11/80



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูอาเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ คอนเดนเซอร์ เทปพันสายไฟแผงบังคับทางไฟ เสาอากาศ จานดาว
เทียม เครืองรับสัญญาณโทรทัศน์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้
กวาด แปรง เข่ง ผ้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ซ้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระติกนําร้อน สบู่ ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด
ต่างๆ และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงาน
ครัว (330300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ทีมีลักษณะการ
ใช้งานในยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะหลัย สายไมล์ แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสก
รู ฟิมล์กรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง (330700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันเครือง นํามันจารบี นํามันก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน (330800)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดินปลูกต้นไม้ พันธุ์
พืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก อวน สปริงเกลอร์และวัสดุการเกษตรอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร (331000)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตัง
กล้อง เลนส์ซูม และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ (331100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงาน อบต.และส่วน
ราชการต่างๆ ใน อบต. อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ อปพร.ตําบลไร่
โคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานทีอืนๆ ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ไร่โคก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า (340100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในอาคารสํานักงาน อบต.และส่วน
ราชการต่างๆ ใน อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานทีอืนๆ ทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ไร่โคก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจ่าย ค่าบริการ
โทรศัพท์ (340300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจ่าย ค่าบริการ
ไปรษณีย์ (340400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการสือสารและโทร
คมนาคม ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม (340500)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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งบลงทุน รวม 170,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอีทํางาน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทํา
งาน ประกอบด้วย โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 153 ซม. x 77
 ซม x 75 ซม. จํานวน 2 ตัว และเก้าอีทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65
 ซม. x 58 ซม. x 115 ซม. จํานวน 3 ตัว หรือตามที อบต.กําหนด หรือดี
กว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410000)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อย
กว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิว  จํานวน 1 เครือง (รายละเอียด
ตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ (410700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นพลาสติก ขนาดภายนอกตู้ ไม่น้อย
กว่า กว้าง 305 มม. สูง 1,080 มม. ลึก 380 มม. แรงดันไฟฟ้า 220 v. 
ความถีกระแสไฟฟ้า 50 Hz. ความสามารถทําความเย็น 4.36
 ลิตร/ชม. สารทําความเย็น R-134a กระแสไฟฟ้าคอมเพลสเซอร์ 0.7
 แอมแปร์ นําหนักสุทธิ 16 กิโลกรัม หรือตามที อบต.กําหนด หรือดี
กว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว (410900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง
 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000)ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) (411800)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (รายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000)ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (421000)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิง
ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบรายจ่ายอืน (550000) หมวดรายจ่ายอืน (551000
) ประเภทรายจ่ายค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ (510100)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลอืน ในการดําเนิน
การบริหารศูนย์จัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ ประจําอําเภอบ้านลาด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000
) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (610100)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550
 หนังสือกระทรวงไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 81,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561

จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดทําข้อบัญญัติตําบลฯ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อบัญญัติตําบล (ทีไม่ใช่ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ) เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูป
เล่ม  ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
ข้อบัญญัติตําบลฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดทําฐานข้อมูลพืนฐานตําบล จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลพืนฐานตําบล เช่น ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลพืนฐานตําบล) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี เช่น ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําปี) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดทําแผนจัดการความรู้ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนจัดการความรู้ เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
แผนจัดการความรู้) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปี จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปี เช่น ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลสามปี) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129
 ลงวันที 14 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่ารับรองผู้
เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการบริการเชิงรุกเพือลดขันตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าจัดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
บริการเชิงรุกเพือลดขันตอนการปฏิบัติงาน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่ารับรองผู้
เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
ประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตําบล บูรณาการจัด
ทําแผน เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
ประชุมประชาคมตําบล บูรณาการจัดทําแผน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129
 ลงวันที 14 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. เช่น ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าประมวลผล ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท. จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภารกิจของ อปท. เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าประมวลผล ค่าวิเคราะห์ค่างาน ค่ารับรองผู้
เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการปรับ
ปรุงภารกิจ อปท.) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าประเมินผล
มาตรฐาน ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าคู่
มือ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการหน่วยบริการเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าจัดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการหน่วย
บริการเคลือนที) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,379,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,830,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,830,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,318,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองคลัง
1) ผู้อํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน, เงินเดือน นวก.เงินและ
บัญชี จํานวน 12 เดือน, เงินเดือน นวก.พัสดุ จํานวน 12 เดือน, เงิน
เดือน นวก.จัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองคลัง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภท
รายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 398,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง สังกัดส่วนกองคลัง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ฯลฯ
ค่าตอบแทน ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน, ค่าตอบ
แทน ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน, ค่าตอบแทน ผช.จนท
.พัสดุ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ฯลฯ
เงินเพิม ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน, เงินเพิม ผช.จนท
.จัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน, เงินเพิม ผช.จนท.พัสดุ จํานวน 12
 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภท
รายจ่าย เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

งบดําเนินงาน รวม 497,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน (310400)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามทีระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (ค่าเดินทางไป
ราชการ) (320300)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายโครงการ เอกสารประชา
สัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าจัดทํา
ระวาง ค่าแผนที ค่าจ้างดําเนินการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที 29 กุมภา◌ัพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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โครงการประชาสัมพันธ์และเคลือนทีจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท
สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายโครงการ เอกสารประชา
สัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการประชา
สัมพันธ์และเคลือนทีจัดเก็บภาษี) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที 29 กุมภา◌ัพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม (320400)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, CompactDisc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000) ประเภทรายจ่าย ค่าบริการ
ไปรษณีย์ (340400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการสือสารและโทร
คมนาคม ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000)ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม (340500)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บแผนที จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย
ตู้เหล็กเก็บแผนที 5 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1118 มม. ยาว 1220
 มม. สูง 510 มม. จํานวน 1 ใบ พร้อมขารองตู้ฯ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 1118 มม. ยาว 1220 มม. สูง 290 มม. จํานวน 1 ชุด ตาม
แบบที อบต.กําหนดหรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 เครือง
 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง  
(ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) (411800)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. และผู้มีสิทธิฯ ทีออกปฏิบัติงาน
ตามคําสังฯ ในการตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความเรียบร้อยของหมู่
บ้าน ชุมชน และสถานทีราชการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มแผนฯ ค่าใช้จ่ายภายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (320300)
(ถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28
 เมษายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
ใช้จ่ายภายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใ◌้ช้สอย) (532000) ประเภท
รายจ่ายรายจ่ายเกีียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ (โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ)(320300)
(ถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28
 เมษายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมการ
ฝึก ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายภายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายภายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอืนๆ) (320300)
(ถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28
 เมษายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. และผู้มีสิทธิฯ ทีออกปฏิบัติงาน
ตามคําสังฯ ประจําศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยฯ จุดตรวจความ
เรียบร้อย ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง การออกตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน และสถานทีราชการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนนฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 622,840 บาท
งบบุคลากร รวม 456,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 268,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
2) นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
เงินเดือน ผอ.กองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือน นวก.ศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน (220100)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กองการศึกษาฯ เดือน
จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ฯลฯ
ค่าจ้าง ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง สังกัด
กองการศึกษาฯ
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ฯลฯ
เงินเพิม ผช.จนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน (310400)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามทีระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000)ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (ค่าเดินทางไป
ราชการ) (320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้
กวาด แปรง เข่ง ผ้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ซ้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระติกนําร้อน สบู่ ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด
ต่างๆ และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงาน
ครัว (330300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,RemovableDisk,CompactDisc,Digital 
Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มือ
จับชิดบิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 915 มม. ลึก 457 มม. สูง 1830 มม
. จํานวน 2 ตู้ ตามที อบต.กําหนด หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410000)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตาม
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (411800)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,251,680 บาท
งบบุคลากร รวม 459,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 459,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 459,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ครู ฯลฯ
2) ครู ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
เงินเดือนครูฯ จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กฯ จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน (220100)

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  10:25:32 หน้า : 35/80



งบดําเนินงาน รวม 1,376,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 781,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (ค่าเดินทางไปราชการ) (320300)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจัด
สถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
รับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ศพด.บ้านนานําพุ จํานวน 22,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเตอร์เน็ตสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ศพด.บ้านนานําพุ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการโภชนาการสมวัย จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้
จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการโภชนาการสมวัย) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการศูนย์สามวัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการศูนย์สามวัย) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ จํานวน 481,800 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําอาหารกลางวัน ค่าจัดทําอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืนที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่าวัสดุ
รายหัว และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม (320400)

ค่าวัสดุ รวม 584,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุ
สํานักงาน (330100)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูอาเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ คอนเดนเซอร์ เทปพันสายไฟแผงบังคับทางไฟ เสาอากาศ จานดาว
เทียม เครืองรับสัญญาณโทรทัศน์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้
กวาด แปรง เข่ง ผ้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ซ้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระติกนําร้อน สบู่ ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด
ต่างๆ และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุงาน
บ้านงานครัว (330300)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 514,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านแหลม
ทอง  และโรงเรียนบ้านไร่โคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไร่โคก และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย ค่า
อาหารเสริม (นม) (330400)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ยาก
ไร้ และด้อยโอกาส เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไร่โคก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุ
เครืองแต่งกาย (331200)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการสือสารและโทร
คมนาคม ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสา
สือสารอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
สาธารณูปโภค (534000)ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม (340500)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งบลงทุน รวม 262,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 26,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อย
กว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิว  จํานวน 2 เครือง (รายละเอียด
ตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เย็น จํานวน 19,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประกอบด้วย ตู้
เย็น ขนาดไม่ตํากว่า 13 คิวบิกฟุต (รายละเอียดตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) หรือดีกว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)
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ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองเล่นสนาม ศพด.ตําบลไร่โคก จํานวน 80,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์อืน จัดซือเครืองเล่นสนาม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไร่โคก 
รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง 
(ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อืน (411700)

จัดซือศาลพระภูมิฯ ศพด.ไร่โคก จํานวน 17,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือศาลพระภูมิ เจ้าที ศาลตายาย ฯลฯ จํานวน 1
 ชุด และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามแบบที อบต.ไร่โคกกําหนด หรือดี
กว่า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (54000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์อืน (411700)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ราย
จ่าย (500000)งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตาม
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (411800)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 110,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานําพุ จํานวน 110,400 บาท
ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านนานําพุ
ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,153,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,153,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,153,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แหลมทองและโรงเรียนบ้านไร่โคก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวด
เงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ (610200)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550
 หนังสือกระทรวงไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง นํามันจารบี นํามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน (330800)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
เคมี สารเคมี นํายาสําหรับฉีดพ่นหมอกควัน ทรายกําจัดลูกนําและยุง
ลาย เวชภัณฑ์ต่างๆ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุขและแกนนําสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) รายจ่าย (500000)งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน (610300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550
 หนังสือกระทรวงไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 79,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 79,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุมกําเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าจัดซือวัคซีนฯ สลิงฉีดยา ถุงมือ ค่าตอบแทนผู้
รับจ้างฉีดวัคซีนและคุมกําเนิด ค่าดําเนินโครงการ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการคุมกําเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการเยียมผู้รับเบียยังชีพภายในตําบลไร่โคก จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการเยียมผู้รับเบียยังชีพภายในตําบลไร่โคก) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดซือนํายา
เคมี นํามันเชือเพลิง หน้ากาก ถุงมือ ค่าตอบแทนผู้รับจ้างฉีดพ่นสาร
เคมี ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลาย) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้านเทิดไท้
องค์ราชัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอืนๆ ค่าจัดทําป้าย ค่า
พิธีการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและส่งก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900) 
(ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,403,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,023,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,023,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 570,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
1) ผู้อํานวยการกองช่าง
2) ช่างโยธาปฏิบัติงาน ฯลฯ
เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 12 เดือน 
เงินเดือนช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองช่าง และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ผู้อํานวยการกองช่าง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาทฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2) พนักงานขับรถยนต์
3) คนงานทัวไป ฯลฯ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน 
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน 
ค่าตอบแทนคนงานทัวไป จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 
2) พนักงานขับรถยนต์
3) คนงานทัวไป ฯลฯ
เงินเพิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน 
เงินเพิมพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน 
เงินเพิม คนงานทัวไป จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจ่ายเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง (220700)

งบดําเนินงาน รวม 442,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที และผู้มีสิทธิ ตามที
ระเบียบกําหนดฯ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่า
ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (310100)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน) (531000)ประเภทรายจ่ายค่าเช่า
บ้าน (310400)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามทีระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน) (531000)ประเภทรายจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงบริการ (320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (ค่าเดินทาง
ไปราชการ) (320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่ายค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น แฟ้ม
เอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุ
สํานักงาน (330100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราย ซีเมนต์ ยาง
มะตอย ท่อ ไม้ชนิดต่างๆ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อ
สร้าง (330600)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัด
ภาพ สี พู่กัน แปรง กระดาษสี สติกเกอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
อืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่ายวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ (331100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, CompactDisc, Digita
l Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ฉีด
หมึก สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (331400)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งบลงทุน รวม 938,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000)หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่าย
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 888,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ริมคลองชลประทาน จํานวน 302,300 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ริม
คลองชลประทาน อาคารกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. ตามรูปแบบที อบ
ต.ไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) รายจ่าย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ (420700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ทําฝายกันนําเขือนไร่ตาแก้ว จํานวน 338,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการทําฝายกันนําเขือนไร่ตาแก้ว กว้าง 1.80 ม
. ยาว 19.00 ม. หนา 0.40 ม. ตามรูปแบบที อบต.ไร่โคกกําหนด และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) รายจ่าย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้าหอประชุม จํานวน 48,100 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปูยางแอสฟัลท์ติกหน้าหอประชุม ขนาดกว้าง 5.80 ม
. ยาว 20.50 ม. และกว้าง 4.00 ม. ยาว 3.00 ม. หรือมีพืนทีรวมกันไม่
น้อยกว่า 130.90 ตร.ม. ตามรูปแบบที อบต.ไร่โคก กําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) รายจ่าย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
วางท่อระบายนํา คสล.สายคันคลองชลประทาน หมู่ที 5 จํานวน 49,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล.สายคันคลองชลประทาน หมู่ที 5 
ท่อ คสล.ขนาดฯ 1.00  ม. จํานวน 21 ท่อน จํานวน 2 จุด ตามรูปแบบ
ที อบต.ไร่โคก กําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) รายจ่าย (500000) งบลง
ทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (รายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง (421000)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,123,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัล
ลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สะพานไฟ โคมไฟ สวิตต์ไฟ ขาราง
ไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งบลงทุน รวม 2,023,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,023,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประพิศ ช่อพฤกษ์ จํานวน 87,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางประพิศ ช่อ
พฤกษ์ ผิวการจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่
โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่าน รัดยิง จํานวน 113,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายผ่าน รัดยิง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 204
 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายส่ง บัวประคอง จํานวน 109,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายส่ง บัวประคอง ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 192.50 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
กําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึงคลองชลประทาน จํานวน 132,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนางมาลัย ขวงพร ถึง
คลองชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอร แจ้งจัด จํานวน 246,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบังอร  แจ้งจัด ผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 455 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
กําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนานําพุ หมู่ที 3 จํานวน 63,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนานําพุ หมู่ที 3 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 128
 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที 2 ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก จํานวน 419,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ที 2 ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลท์ติก ผิวการจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 265.00 ม. หนา 0.05 ม
. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  10:25:33 หน้า : 57/80



ซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วงบ้านนางวรรณา เกตุแก้ว - บ้านนาย
สว่าง อุ่นจิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

จํานวน 143,900 บาท

สําหรับจ่ายเป็นซ่อมแซมถนนสายบ้านนากระแสน ช่วงบ้านนาง
วรรณา เกตุแก้ว ถึง บ้านนายสว่าง อุ่นจิต ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 346.50 ตร.ม.  ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
กําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 240,700 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม
. หนา 0.05 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเทคอนกรีต จํานวน 197,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านแหลมทอง โดยการเท
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่
โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ สายไร่โคก-ดอนช่อฟ้า หมู่ที 1 จํานวน 68,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการเสริมผิวจราจร ลูกรัง/หินคลุก สายไร่
โคก-ดอนช่อฟ้า หมู่ที 1 ผิวการจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม
. หนา 0.40 ม. หรือมีปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ตามรูปแบบที
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (420900)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10 กุมภา◌ัพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 948 ลงวันที 5
 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1096 ลงวันที 29 เมษายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 318 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่านํามันสําหรับเครืองตัด
หญ้าและเลือยยนต์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าดําเนินโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการ Big Cleaning Day) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการธนาคารขยะเป็นศูนย์ และการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการธนาคารขยะเป็นศูนย์และการคัดแยกขยะ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการสํานักงานสวยสะอาด จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสํานักงานสวยสะอาด) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการหน้าบ้านน่ามอง) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 203,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการ อบต.พบประชาชน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการครอบครัวอบอุ่น) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําวัน ค่าดําเนิน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ อบต.ไร่โคก จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผล
งาน อบต.ไร่โคก) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดฝึกอบรมการทําปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดฝึกอบรมการทําปุ๋ยชีวภาพให้
กับเกษตรกร) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม OTOP จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ค่า
เช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม OTOP)(320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการเยียมบ้านยามเย็น จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่ารับรองสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการเยียมบ้านยามเย็น) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอา◌ุยุ จํานวน 48,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอายุ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
สตรี) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบ
ปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่ารับรองสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
อาชีพ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 475,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลไร่โคก จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลไร่โคก ค่า
พิธีการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลไร่โคก) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าชุดแต่งกาย
นักกีฬา ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ (โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จํานวน 6 หมู่บ้าน และ
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก เพือใช้ในกิจกรรมของ อบต. และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทราย
จ่าย วัสดุกีฬา (331300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองเล่นสนาม หมู่ที 1 จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อืน เพือจัดซือเครืองเล่นสนามของหมู่บ้าน หมู่
ที 1 ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทราย
จ่าย ครุภัณฑ์อืน (411700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
จัดซือเครืองเล่นสนาม หมู่ที 2 จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อืน เพือจัดซือเครืองเล่นสนามของหมู่บ้าน หมู่
ที 2 ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทราย
จ่าย ครุภัณฑ์อืน (411700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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จัดซือเครืองเล่นสนาม หมู่ที 6 จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อืน เพือจัดซือเครืองเล่นสนามของหมู่บ้าน หมู่
ที 6 ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทราย
จ่าย ครุภัณฑ์อืน (411700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 388,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 348,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่
แก้ว) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดงานทําบุญกลางบ้าน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทําบุญกลางบ้าน ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตกแต่งและจัดสถานที ค่าเครืองอันดับ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานทําบุญกลาง
บ้าน) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดงานทําบุญลานตากข้าว จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทําบุญลานตากข้าว  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าตกแต่งและจัดสถานที ค่ารับรองผู้เข้าร่วมงาน ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานทําบุญลานตาก
ข้าว) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศน์มหาชาติ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตกแต่งและจัดสถานที ค่าเครืองอันดับ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานเทศน์
มหาชาติ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าตกแต่งและจัดสถานที ค่ารับรองผู้เข้าร่วมงาน ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีไทยทรง
ดํา) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตกแต่งและจัดสถานที ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตกแต่งและจัดสถานที ค่ารับรองผู้เข้าร่วมงาน ค่าใช้จ่ายในโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานวันรักผู้สูง
อายุ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการทําบุญบ้านไกลไปไหว้พระ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทําบุญบ้านไกลไปไหว้พระ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าพาหนะ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้
เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการทําบุญบ้านไกลไปไหว้
พระ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
ตกแต่งและจัดสถานที ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการแห่เทียนเนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนเนืองในวันเข้าพรรษา ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าตกแต่งและจัดสถานที รถขบวน ค่าต้นเทียน เครืองอันดับ ค่า
ใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานแห่เทียนเนืองในวัน
เข้าพรรษา) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีถวาย
สลากภัต ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสลากภัต ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวาย
สลากภัต) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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โครงการอุ้มลูงจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดฟัง
ธรรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการอุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดฟัง
ธรรม) (320300)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนทีทําการอําเภอบ้านลาด ในโครงการจัดขบวนแห่ งานพระนคร
คีรี-เมืองเพชรบุรี
สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
2) อุดหนุนทีทําการอําเภอบ้านลาด ในโครงการวัวเทียมเกวียน
สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000)งบเงินอุด
หนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุด
หนุนส่วนราชการ (610200)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550
 หนังสือกระทรวงไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 897 ลงวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แผ่น
พับ คู่มือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้าแฝก) (320300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0526.7/ว 129 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2539 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,350,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง 
1) พนักงานผลิตนําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดนํา ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานผลิตนําประปา จํานวน 12 เดือน ค่าตอบแทน
พนักงานจดมาตรวัดนํา จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว
คราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับพนักงานจ้าง 
1) พนักงานผลิตนําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดนํา ฯลฯ
เงินเพิม พนักงานผลิตนําประปา จํานวน 12 เดือน 
เงินเพิม พนักงานจดมาตรวัดนํา จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว
คราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายเงินเพิม
พนักงานจ้าง (220700)

งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการใดๆ ดังนี เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าทํา
ความสะอาด ค่าตัก/ล้างสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่า
บริการ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด และผู้ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าติดตังประปา ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ค่าบํารุงรักษาระบบผลิตและ
จําหน่ายนําประปา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม (320400)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีใช้เกียวกับกิจการประปา เช่น ปูน
ขาว ท่อนํา กาว ทราย กรวด วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายวัสดุก่อสร้าง(330600)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับกิจการประปา เช่น สาร
ส้ม คลอรีน มิเตอร์วัดนํา ประตูนํา วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า
วัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายวัสดุอืน (331700)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้เกียวกับกิจการประปา สําหรับระบบ
ผลิตนําประปา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบดําเนินงาน (530000) ค่าสาธารณูปโภค (534000) ประเภทราย
จ่าย ค่าไฟฟ้า (340100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) เพือใช้ใน
กิจการประปา ตามแบบที อบต.ไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบลงทุน (540000) ค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่า
ครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (411800)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (รายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบลงทุน (540000) หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและ
สิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง (421000)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,556,700 บาท
งบกลาง รวม 5,556,700 บาท
งบกลาง รวม 5,556,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 117,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิอืนๆ ตามทีระเบียบกําหนด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม (110300)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,171,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพผู้สูงอายุ (110700)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 576,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพคนพิการ (110800)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และหนังสืออืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ)
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย ในกรณีจําเป็น เร่งด่วน เพือบรรเทาปัญหา
และความเดือดร้อนของประชาชน หรือในกรณีไว้จ่ายในกิจการทีไม่
สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายสํารองจ่าย (111000)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน เช่น เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ) ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กและผู้ด้อยโอกาส ทุนช่วยเหลือฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามทีระเบียบกําหนด และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (กบท.) (120100)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558
 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที 30
 พฤษภาคม 2557 และหนังสืออืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ)
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