
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
อําเภอ บ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,718,915 บาท
งบบุคลากร รวม 5,179,015 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 อบ
ต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก 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
เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก 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
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการ/ทีปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 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 
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
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (210600)

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
1) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา 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
รายจ่ายเงินค่าตอบแทนอืน (210700)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,299,095 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,078,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ประกอบด้วย
1) ปลัด อบต.
2) หัวหน้าสํานักปลัด
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) นักพัฒนาชุมชน
5) นักทรัพยากรบุคคล
6) เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลฯ จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน (220100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ ปลัด อบต. หัว
หน้าส่วนราชการและผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน
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 1,030,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี สําหรับ
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 คน
2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 คน
3) พนักงานขับเครืองจักร
4) นักการภารโรง
5) คนงาน จํานวน 2 คน ฯลฯ
ค่าตอบแทนฯ จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,975 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักงานปลัด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)

งบดําเนินงาน รวม 2,012,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที หรือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามทีได้รับมอบ
หมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือนระดับในตําแหน่งทีสูงขึน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะ
กรรมการคัดเลือก และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงาน พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (310300)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม กําหนด และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน (310400)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามทีระเบียบกําหนด และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร (310500)

ค่าใช้สอย รวม 749,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
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 และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ (320200)
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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)

โครงการ อปท.อําเภอบ้านลาดสัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อปท.อ.บ้านลาด สัญจร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายต้อนรับ ค่า
เช่าโต๊ะ เก้าอี พร้อมผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าตอบแทน อป
พร.ในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย)(532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 4 ลําดับที 1
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โครงการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังท้องถิน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตัง ค่าตอบแทนฯ ค่ารับรองฯ ค่าแบบพิมพ์ ค่า
เช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งหีบเลือกตังและ
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายบริเวณเขตสถานทีเลือกตัง ค่าป้ายนับ
คะแนนเลือกตัง ค่าป้ายอืนๆ ประจําหน่วยเลือกตัง ค่าถ่ายเอกสาร และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) (16)
-พ.ร.บ.การเลือกตังฯ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 4 ลําดับที 5

โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :KM) จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กร Knowledge Management : KM
ค่าป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 2 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:44 หน้า : 7/123



โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
ค่าเครืองถวายราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่าจ้างตกแต่งพระฉายา
ลักษณ์ พระรูป และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 4 ลําดับที 6

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ค่าเครืองถวายราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่าจ้างตกแต่งพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบรมรูป ค่าจัดสถานที ค่าจัดเวที ค่าจัดซุ้มถวายราชสักการะ ค่า
ไฟฟ้าประดับตกแต่ง ค่าพิธีการ ค่าจัดโต๊ะหมู่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช) (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 26

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:44 หน้า : 8/123



โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่าเครืองถวายพระพร  ค่าจ้างตกแต่งพระฉายาลักษณ์ พระรูป ค่าจัด
สถานที ค่าจัดเวที ค่าจัดซุ้มถวายพระพร ค่าไฟฟ้าประดับตกแต่ง ค่า
พิธีการ ค่าจัดโต๊ะหมู่ ค่าพานพุ่ม ค่ากรวยกระทงดอกไม้ ค่าดอกไม้
ประดับ ค่าพลุและดอกไม้เพลิง ค่าสมุดลงนามถวายพระพร ค่าผ้าสําหรับ
ประดับตกแต่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 4 ลําดับที 24

โครงการจัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญของสถาบัน
ชาติ
ค่าสือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(8)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 4 ลําดับที 25
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โครงการจัดทําวารสารสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสารสัมพันธ์ อบต
.ไร่โคก
ค่าจ้างดําเนินการจัดทําวารสารสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก ตามรูปแบบที อบต
.ไร่โคกกําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 9

โครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจุดบริการจุดเดียวเบ็ด
เสร็จ One Stop Service
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําเอกสาร และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)  
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 10

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:44 หน้า : 10/123



โครงการนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิทรรศการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ฯ
ค่าสือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 2 ลําดับที 9

โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือสาธารณะ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ
สาธารณะ
ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 มาตรา 68
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 11
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โครงการแบ่งปันความรู้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแบ่งปันความรู้
ค่าป้ายโครงการ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) (31)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 6

โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มรายงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการประเมิน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 3
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ อบต. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซ
ต์ อบต.
ค่าดูแลระบบ ค่าเช้าพืนทีเว็บไซต์ ค่าบริการโดเมนเนม และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 6 ลําดับที 12

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน Clean & Green จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน Clean & Green
ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าไม้ดอกไม้ประดับ และรายจ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 2
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โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่าจ้างเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พร้อมกรอบใบประกาศเกียรติคุณ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่าย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 3 ลําดับที 17

โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องพนักงานดีเด่น
ค่าจ้างเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พร้อมกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่า
จ้างเหมาทําสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 6 ลําดับที 13
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โครงการวันชาติ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันชาติ
ค่าเครืองถวายพระพร ค่าจ้างตกแต่งพระฉายาลักษณ์ พระรูป ค่าจัดสถาน
ที ค่าจัดเวที ค่าจัดซุ้มถวายพระพร ค่าไฟฟ้าประดับตกแต่ง ค่าพิธีการ ค่า
จัดโต๊ะหมู่ ค่าพานพุ่ม ค่ากรวยกระทงดอกไม้ ค่าดอกไม้ประดับ ค่าพลุ
และดอกไม้เพลิง ค่าสมุดลงนามถวายพระพร ค่าผ้าสําหรับประดับ
ตกแต่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 25

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สํานักงาน
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:44 หน้า : 15/123



โครงการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 3 ลําดับที 15

โครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 3 ลําดับที 12
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 2 ลําดับที 11

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน
ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00112) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 3 ลําดับที 13
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากร อปท. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาบุคลากร อปท.
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการ
ฝึกอบรม  ค่ากรเป๋าหรือวัสดุทีบรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ถ่ายเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม และ
รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 6 ลําดับที 14
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการ
ฝึกอบรม  ค่ากรเป๋าหรือวัสดุทีบรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ถ่ายเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม และ
รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 6 ลําดับที 15

โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร
.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)(16)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี พ.ศ
.2546
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300) 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 6 ลําดับที 16
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 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 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูอาเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ คอนเดนเซอร์ เทปพันสายไฟแผงบังคับทางไฟ และวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 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)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 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)

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)

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)

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)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 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 ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (331400)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 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)

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)

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)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 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)

งบลงทุน รวม 492,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 492,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร หรือดี
กว่า (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ)
1. สามารถดูดฝุ่นและนํา
2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 38
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 204,800 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย
1) เครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 32,000 BTU จํานวน 2 เครือง
2) เครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 3 เครือง
3) เครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 13000 BTU จํานวน 1 เครือง
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ หรือตาม
ที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 1
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จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอีทํางาน จํานวน 8,900 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย
1. โต๊ะทํางาน ขนาด 153x77x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 
2. เก้าอีทํางาน ขนาด 65x72x112 ซม. จํานวน 1 ตัว
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ หรือตาม
ที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 38

จัดซือโต๊ะทํางานรูปตัวแอล จํานวน 5,800 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย
โต๊ะทํางานรูปตัวแอล ขนาด 180x140x75 ซม. จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ หรือตาม
ที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 38

จัดซือถังดับเพลิง จํานวน 14,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 10
 ถัง ฯลฯ(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบ
ประมาณ หรือตามที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 38
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ หรือตามที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และ
รายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (410300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 2 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ประกอบด้วย ชุดไมค์ ลําโพงและเครืองขยายเสียง และอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง จํานวน 2 ชุด ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ หรือตามที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และราย
จ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ (410600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 5 ลําดับที 29

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล หรือทีดี
กว่า จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) หรือดี
กว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ (410700)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 11 ลําดับที 45
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
     2.1 เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 39
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จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 15,800 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัติโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 40

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
1. มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 2 ลําดับที 2
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 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 (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000)ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง ตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) (411800)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 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

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลอืน ในการดําเนิน
การบริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ ประจําอําเภอบ้านลาด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000
) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(จะดําเนินการ
ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว) (610100) ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครัง
ที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 1 ลําดับที 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 51,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 , 87
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ.2543)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 18

โครงการจัดทําข้อบัญญัติตําบลฯ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําข้อบัญญัติตําบลฯ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 19
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลพืนฐานตําบล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลพืนฐานตําบล
ค่าจ้างสํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 20

โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
 ข้อ 26 ,27
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 21
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โครงการจัดทําแผนจัดการความรู้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนจัดการความรู้
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับผู้
เข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 21

โครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 1,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปราม
ทุจริต
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี พ.ศ
.2546
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.1 หน้าที 3 ลําดับที 14
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี การเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี การเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 7 ลําดับที 23

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาตําบล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
 หมวด 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 24
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โครงการบริการเชิงรุกเพือลดขันตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการเชิงรุกเพือลดขันตอน
การปฏิบัติงาน
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 25

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 26
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โครงการประชุมประชาคมตําบลบูรณาการจัดทําแผน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)(16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 27

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบ
ต.
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างสํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 28
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โครงการปรับปรุงภารกิจ อปท. จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภารกิจ อปท.
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างสํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าวิเคราะห์ค่างาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูป
เล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ราย
จ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 8 ลําดับที 29

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี พ.ศ
.2546
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 30
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โครงการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี พ.ศ
.2546
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 31

โครงการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9) มาตรา 58/5
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 30
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 32
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โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับผู้
เข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2547
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 33

โครงการหน่วยบริการเคลือนที จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน่วยบริการเคลือนที
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนือง
กับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 34
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,918,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,438,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,438,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 781,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดส่วนการคลัง
1) ผู้อํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการพัสดุ
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5) เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 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 และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง 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)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 539,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง สังกัดส่วนการคลัง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 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 (220700)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้าง สังกัดส่วน
การคลัง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 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 (220800)

งบดําเนินงาน รวม 419,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที หรือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามทีได้รับมอบ
หมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือนระดับในตําแหน่งทีสูงขึน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะ
กรรมการคัดเลือก และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงาน พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (310100)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง 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 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง 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 182,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
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)
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพักสําหรับวิทยากร ค่าป้าย
โครงการและสือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าทีคัดลอกข้อมูลทีดิน พนักงานสํารวจภาคสนาม ค่า
พาหนะสําหรับวิทยากร ค่าอาหารทําการนอกเวลาสําหรับเจ้าหน้าทีคัดลอก
ข้อมูลทีดิน พนักงานสํารวจภาคสนาม ตลอดจนผู้ควบคุมการสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม และผู้ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 (ฉบับที 2) พ.ศ.2549
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียบทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
-หนังสือที มท 0808.3/ว2236 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559 เรือง การจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 35

โครงการประชาสัมพันธ์และเคลือนทีจัดเก็บภาษี จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเคลือนที
จัดเก็บภาษี
ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จัดซือ
แสตมป์และไปรษณีย์ตอบรับ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 (ฉบับที 2) พ.ศ.2549
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ.2475
-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที พ.ศ.2508
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 9 ลําดับที 36
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 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 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะและ
เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานัก
งานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 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 ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่าย วัสดุวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (331400)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 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)
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งบลงทุน รวม 61,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอีทํางาน จํานวน 17,800 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย
1. โต๊ะทํางาน ขนาด 153x77x75 ซม. จํานวน 2 ตัว 
2. เก้าอีทํางาน ขนาด 65x72x112 ซม. จํานวน 2 ตัว
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ หรือตาม
ที อบต.กําหนด หรือดีกว่า) และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์)(541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานัก
งาน (410100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 38

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล หรือทีดี
กว่า จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) หรือดี
กว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ (410700)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 11 ลําดับที 45
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
     2.1 เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 39

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:45 หน้า : 44/123



จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัติโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT) หรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.1 หน้าที 10 ลําดับที 40
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. และผู้มีสิทธิฯ ทีออกปฏิบัติงานตาม
คําสังฯ ในการตรวจยามวิกาล ตรวจสอบความเรียบร้อยของหมู่
บ้าน ชุมชน และสถานทีราชการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ราย
จ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าตอบแทน) (531000) ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 13 ลําดับที 1

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 13 ลําดับที 2
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 13 ลําดับที 3

โครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวนแผนป้องกันภัยฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร.และทบทวน
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าธรรมเนียมการฝึก ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 13 ลําดับที 4
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โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 14 ลําดับที 7

โครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันภัยทางถนน
ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.2 หน้าที 14 ลําดับที 7
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โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณ
ภัยอืนๆ
ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 13 ลําดับที 5

โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน
ค่าตอบแทน อปพร. และผู้มีสิทธิทีออกปฏิบัติงานตามคําสังฯ ประจําศูนย์
เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตังเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง(รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.2 หน้าที 14 ลําดับที 6
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.2 หน้าที 6 ลําดับที 3

โครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผน
งานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.2 หน้าที 6 ลําดับที 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 814,400 บาท
งบบุคลากร รวม 622,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 419,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
2) นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 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)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ และผู้มีสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบทีกําหนด ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ผู้อํานวยการกองการ
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)ประเภทรายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง สังกัด
กองการศึกษาฯ
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000)ประเภท
รายจ่ายเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 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)

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 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)
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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 20,000 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)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะและ
เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานัก
งานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)

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)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 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)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,501,785 บาท
งบบุคลากร รวม 519,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 519,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในตําแหน่งครูและ
ตําแหน่งอืนๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 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)

งบดําเนินงาน รวม 1,322,425 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,860 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)
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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)

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ค่าจัดสถานที ค่าเต้นท์ ค่าเก้าอี ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบในทํากิจกรรม และรายจ่ายอืน ๆ
 ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง  ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 4 ลําดับที 7
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าป้ายโครงการจัดงานวันเด็กฯ ค่าเวที เครืองเสียง พร้อมไฟประดับภาย
ในงาน ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเก้าอี ค่าของรางวัลในการเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ตามซุ้มต่าง ๆ (ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ เครืองเขียน ชุดเสริมทักษะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิต
ใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาให้กับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม) ค่าอาหาร
เย็นสําหรับผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมสําหรับผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรม จ้าง
เหมาจัดสถานทีพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที,วัสดุอุปกรณ์ ราย
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 15 ลําดับที 1
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โครงการพาน้องท่องธรรมะ (ชาติ) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพาน้องท่องธรรมะ(ชาติ)
ค่าตอบแทนวิทยากรลักษณะแบ่งกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  อาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบในการอบรมรายจ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 8 ลําดับที 10

โครงการโภชนาการสมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโภชนาการสมวัย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบในการอบรม รายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถ
ถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 15 ลําดับที 2
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โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง" จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โต
ไปไม่โกง”
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบในการอบรม รายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถ
ถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 8 ลําดับที 9
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ใน ศพด.
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบในการอบรม และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ
 สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 7 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษฯ
ค่าวิทยากรอบรม ชัวโมงละ  750 บาท  จํานวน  52  ชัวโมง ค่าป้าย
โครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6พ.ศ.2552) มาตรา 67
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 15 ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ศพด. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครู ศพด.
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม
สําหรับผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบในการอบรม และรายจ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 7 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลไร่โคก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลไร่โคก
ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่า
วิทยากรสําหรับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ                             
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.3 หน้าที 8 ลําดับที 8
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ จํานวน 387,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําอาหารกลางวัน ค่าจัดทําอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืนที รายจ่ายในการสนับ
สนุน ศพด.
1. อาหารกลางวัน ศพด.
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
3. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่าย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 16 ลําดับที 8
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โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 15 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 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 481,565 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะและ
เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานัก
งานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน (330100)
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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 421,565 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมทอง และ
โรงเรียนบ้านไร่โคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไร่โคก
1. โรงเรียนบ้านแหลมทอง
2. โรงเรียนบ้านไร่โคก
3. ศพด.
และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่าย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่าย ค่า
อาหารเสริม (นม) (330400)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 16 ลําดับที 7

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)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที
อืนๆ ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค(534000) ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า (340100)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการการสือสารและโทร
คมนาคม ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่า
บริการสือสารอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000)หมวดค่า
สาธารณูปโภค(534000) ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม (340500)

งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 660,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม
ทองและโรงเรียนบ้านไร่โคก
1. โรงเรียนบ้านแหลมทอง 444,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านไร่โคก 216,000 บาท
และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่าย
จริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (5)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) รายจ่าย (500000) งบเงินอุดหนุน (560000) หมวด
เงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ (610200)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.3 หน้าที 44 ลําดับที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 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)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 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)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(19)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) รายจ่าย (500000)งบเงินอุดหนุน (560000) หมวดเงินอุด
หนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน (610300) 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 2 ลําดับที 1,2,3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง
ลาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่านํายาเคมีพ่นหมอกควัน  นํามัน
เบนซินแก๊สโซฮอล นํามันดีเซล ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้ตาม
ทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 3

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัคซีน
เข็ม,ไซริง พร้อมป้ายแขวนคอสุนัขทะเบียนประวัติ ถุงมือ  ค่าตอบแทนผู้
รับจ้างฉีดวัคซีน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถ
ถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:45 หน้า : 66/123



โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบําบัด จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการ
บําบัด
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 10 ลําดับที 11

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 1
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โครงการเยียมผู้รับเบียยังชีพภายในตําบลไร่โคก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมผู้รับเบียยังชีพภายใน
ตําบลไร่โคก
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง(รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 2

โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 11 ลําดับที 12

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:45 หน้า : 68/123



โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 4

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 10 ลําดับที 9
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 10 ลําดับที 8
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โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.4 หน้าที 17 ลําดับที 6

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 4
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบืองต้น จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพเบืองต้น
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 5

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันไข้เลือดออก
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 11 ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:45 หน้า : 72/123



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันต
กรรม
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 6

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 3
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โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.4 หน้าที 9 ลําดับที 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 124,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่านํามัน นํามันเครือง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่
มือ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามที
จ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00200) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00230) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 18 ลําดับที 3
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โครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 18 ลําดับที 4

โครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วม
ใจ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่านํามัน นํามันเครือง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่
มือ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามที
จ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 18 ลําดับที 5
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โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพึง จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที
พึง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่
องค์กรพัฒนาเอกชน เพือดําเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาส พ.ศ. 2550
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 5

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 7
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 1

โครงการเยียมบ้านผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านผู้พิการ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 3
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โครงการรวมนําใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรวมนําใจช่วยเหลือผู้ยากไร้
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 6

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้
พิการ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 2
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โครงการศูนย์บริการผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์บริการผู้พิการ
ค่าจัดทําป้ายศูนย์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร คู่มือ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่าย
ได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่
องค์กรพัฒนาเอกชน เพือดําเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาส พ.ศ. 2550
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.5 หน้าที 12 ลําดับที 4

โครงการสํานักงานสวยสะอาด จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํานักงานสวยสะอาด
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (23)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 18 ลําดับที 7
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน(530000) หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 19 ลําดับที 8

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอืนๆ ค่าจัดทําป้าย ค่าพิธีการ และราย
จ่ายอืนๆ (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (12)
-หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนทีสุด ที พบ 0023.3/ว 19987 ลงวันที 20
 ธันวาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) รายจ่าย (500000) งบลงทุน(540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง(ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.5 หน้าที 18 ลําดับที 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,783,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,050,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 456,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
1) ผู้อํานวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องฯลฯ
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 ผู้อํานวยการกอง
ช่าง 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) ประเภทรายจ่ายเงินประจําตําแหน่ง (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 484,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2) พนักงานขับรถยนต์
3) คนงานทัวไป
4) คนสวน ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบบุคลากร (520000) หมวดเงิน
เดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัวคราว (เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)) (522000)ประเภทรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 
2) พนักงานขับรถยนต์
3) คนงานทัวไป ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 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 (220800)

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 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 30,000 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
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
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 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในสํานักงานต่างๆ เช่น โต๊ะและ
เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มเอกสาร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ คลิ
ปหนีบกระดาษ ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธง
ตราสัญลักษณ์ ซอง แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ และวัสดุสํานัก
งานอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุ
สํานักงาน (330100)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 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)

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)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 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 ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000)ประเภทรายจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (331400)
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งบลงทุน รวม 2,397,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,347,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างทางระบายนําในหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 97,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างทางระบายนําในหมู่บ้าน หมู่ที 2
ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 10 จุด ความ
ยาวรวม 81.00 เมตร 
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 5 ลําดับที 4
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ก่อสร้างรัวสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที 6 จํานวน 403,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที 6
1. ทํารัวสนามกีฬาขนาด ยาวรวม 87.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
2. เทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
3. ปรับพืนดินพร้อมเสริมลูกรังทราย ขนาดกว้าง 16.00
 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 7 ลําดับที 11

ก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที 2 จํานวน 406,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที 2
กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 100.00
 เมตร
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 6 ลําดับที 5
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ก่อสร้างหลังคาคลุมเครืองออกกําลังกาย หมู่ที 6 จํานวน 139,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมเครืองออกกําลังกาย หมู่ที 6
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (420900)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 8 ลําดับที 12

จัดซือทีดินสาธารณะ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินสาธารณะ
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000
) ประเภทรายจ่าย ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน (420300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 8 ลําดับที 13

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,652,840 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 และวัสดุไฟฟ้าอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
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งบลงทุน รวม 2,552,840 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,552,840 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. จากป้อมตํารวจชุมชน-หอประปาหมู่บ้าน (ช่องบ้านนาย
เสียม) หมู่ที 4

จํานวน 204,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากป้อมตํารวจชุมชน-หอประปาหมู่
บ้าน (ช่องบ้านนายเสียม) หมู่ที 4 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 320 ตร.ม.
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 7 ลําดับที 9

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิง เอียมองอาจ หมู่ที 1 จํานวน 122,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกิง เอียมองอาจ หมู่ที 1
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่โคกกําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 5 ลําดับที 2
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ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที 1 จํานวน 248,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที 1
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 5 ลําดับที 3

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ หมู่ที 3 จํานวน 335,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ หมู่ที 3
ผิวการจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 570.50 ตารางเมตร
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 6 ลําดับที 7
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ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายส้มผิว สังข์ทอง หมู่ที 1 จํานวน 225,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายส้มผิว สังข์ทอง หมู่ที 1
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่โคกกําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 5 ลําดับที 1

ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที 4 จํานวน 333,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้าน
แหลมทอง หมู่ที 4 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร ถมดินหนาเฉลีย 1.10 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 6 ลําดับที 8
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ติดตังกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตําบลไร่โคก หมู่ที 1 – หมู่ที 6 จํานวน 149,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตําบลไร่โคก หมู่
ที 1 – หมู่ที 6
กระจกโค้ง 24 นิว พร้อมขาตัง ตามรูปแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่
โคกกําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 8 ลําดับที 15

ติดตังสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน ฟพ.101/56 จํานวน 77,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตร
ฐาน ฟพ.101/56 
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แผนงานที 2.10
 หน้าที 28 ลําดับที 1
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลส์ติกสายคลองชลประทาน-บ้าน
นายอืน หมู่ที 3

จํานวน 356,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลส์ติกสาย
คลองชลประทาน-บ้านนายอืน หมู่ที 3
ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนดและรายจ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 6 ลําดับที 6

ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที 5
ตามแบบทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/องค์การบริหารส่วนตําบลไร่
โคก กําหนดหรือดีกว่า และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)(4)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ราย
จ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง) (542000) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค (421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 7 ลําดับที 10
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลัก 3Rs
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0594 ลงวันที 6
 กุมภาพันธ์ 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 5

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการขยะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 4
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โครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การลดขยะในชุมชน
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 19 ลําดับที 13

โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 2
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โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ราย
จ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 19 ลําดับที 10

โครงการส่งเสริมการจัดการสิงปฏิกูลและการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสิงปฏิกูล
และการกําจัดขยะมูลฝอย
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ราย
จ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย ๒๕๖๐
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมการทํานําหมักชีวภาพ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทํานําหมัก
ชีวภาพ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0594 ลงวันที 6
 กุมภาพันธ์ 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 8

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักจากขยะ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักจาก
ขยะ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0594 ลงวันที 6
 กุมภาพันธ์ 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 7
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โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0594 ลงวันที 6
 กุมภาพันธ์ 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 18 ลําดับที 6

โครงการอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครจัดการขยะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)(18)(24)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก พ.ศ
. 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244) รายจ่าย(500000) งบดําเนินงาน(532000) หมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย ราย
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.10 หน้าที 19 ลําดับที 12
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 112,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9) 
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6 หน้าที 20 ลําดับที 1

โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)(6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6 หน้าที 20 ลําดับที 2
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โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซือหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)(9)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6 หน้าที 20 ลําดับที 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 8
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบืองต้น จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบืองต้น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 9

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การทําขนมหวาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน การทําขนมหวาน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 9
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การปลูกผักสวนครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน การปลูกผักสวนครัว
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 9

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเลียงสัตว์ในครัวเรือน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน การเลียงสัตว์ในครัวเรือน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 9
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน การเสริมสวย จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน การเสริมสวย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 9

โครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 15 ลําดับที 13
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โครงการเยียมบ้านยามเย็น จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านยามเย็น
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (16)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6 หน้าที 20 ลําดับที 5

โครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลานกิจกรรมการเรียนรู้
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้
ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.6 หน้าที 13 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่
บ้าน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 15 ลําดับที 15

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาท
สตรี
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 15 ลําดับที 16
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 12

โครงการส่งเสริมกิจการตลาด จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจการตลาด
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 15 ลําดับที 14
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โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 13 ลําดับที 7

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 14 ลําดับที 11
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้านสินค้า OTOP จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
สินค้า OTOP
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ (รายจ่ายต่างๆ สามารถ
ถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000)ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
ที 1.2 หน้าที 3 ลําดับที 2

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าทีของสตรี จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและ
หน้าทีของสตรี
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่าย
ต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)(10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.6 หน้าที 13 ลําดับที 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 424,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลไร่โคก จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลไร่
โคก
ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อม
ไฟประดับประจําสนามแข่งขัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม
ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าทีและนักกีฬาทีเข้าร่วมการแข่งขัน ค่านําแข็ง ทุก
วันตลอดการแข่งขัน ค่าเต้นท์ ค่าเก้าอี ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจํา
สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) (532000) ประเภทราย
จ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 22 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จํานวน 6 หมู่บ้าน และ
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก เพือใช้ในกิจกรรมของ อบต. และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบดําเนินงาน (530000
)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) (533000) ประเภทราย
จ่าย วัสดุกีฬา (331300) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 หน้าที 23 ลําดับที 13
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งบลงทุน รวม 199,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,600 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกาย ม.4 จํานวน 99,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์กีฬา 
ค่าเครืองออกกําลังกายของหมู่บ้าน หมู่ที 4
ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)  รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทราย
จ่าย ครุภัณฑ์กีฬา (411200)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 12 ลําดับที 23

จัดซือเครืองออกกําลังกาย ม.6 จํานวน 99,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์กีฬา 
เครืองออกกําลังกายของหมู่บ้าน หมู่ที 6 
ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคกกําหนด หรือดีกว่า และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) รายจ่าย (500000) งบลงทุน (540000) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) (541000) ประเภทราย
จ่าย ครุภัณฑ์กีฬา (411200)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 12 ลําดับที 23
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 157,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 82,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ค่าป้ายโครงการ ค่าไฟประดับเครืองเสียงพร้อมเครืองปันไฟ ค่าจัดสถาน
ทีภายในบริเวณงาน ค่าเงินรางวัลการประกวดกระทงและอืน ๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานทีจัดงาน และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้
จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 3.1 หน้าที 42 ลําดับที 2

โครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันรักผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (รายจ่ายต่างๆสามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 22 ลําดับที 7
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ค่าจัดตกแต่งสถานทีพร้อมทําความสะอาดสถานที ค่าจัดพานดอกไม้ใช้
รองมือสําหรับรดนําวันสงกรานต์ ค่าพวงมาลัยคล้องมือสําหรับพระสงฆ์
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าพร้อมนําอบ ค่าดอกไม้โรยในนํา ค่าดินสอ
พอง และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตาม
ทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 23 ลําดับที 9
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โครงการแห่เทียนเนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเนืองในวันเข้า
พรรษา
ค่าตอบแทนวิทยากรลักษณะแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ๔ คน ๆ  ละ  ๑  
ชัวโมง ค่าตอบแทนวิทยากรลักษณะฝึกอบรม ๑ คน  ๆ  ละ  ๑  ชัวโมง ต่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบในการอบรม และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ
 สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ                                      
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 23 ลําดับที 10
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีถวาย
สลากภัต
ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานข้อมูล
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 3.1 หน้าที 42 ลําดับที 3

โครงการอุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุ้มลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม
ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000) งบดําเนิน
งาน (530000)  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.7 หน้าที 23 ลําดับที 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนทีทําการอําเภอบ้านลาด ในโครงการจัดขบวนแห่ งานพระนคร
คีรี-เมืองเพชรบุรี
2) อุดหนุนทีทําการอําเภอบ้านลาด ในโครงการวัวเทียมเกวียน
สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (8)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน (00263) รายจ่าย (500000)งบเงินอุด
หนุน (560000) หมวดเงินอุดหนุน (561000) ประเภทรายจ่ายเงินอุด
หนุนส่วนราชการ (610200)
(จะดําเนินการต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที 46 ลําดับที 1 และ 2
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเทียวท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเทียว
ท้องถิน
ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่าง ๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานข้อมูล
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา  16
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(00260) งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว(00264) รายจ่าย(500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)(532000
) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.7 หน้าที 16 ลําดับที 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถินด้านการเกษตรและ
แหล่งนํา (LSEP)

จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิน ด้านการเกษตรและแหล่งนํา LSEP
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการ
การเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) รายจ่าย(500000
) งบดําเนินงาน(530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้
สอย)(532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.8 หน้าที 17 ลําดับที 1

โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าจ้างเหมาทําประกาศเกียรติคุณ พร้อมกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่า
จ้างเหมาทําสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (9) มาตรา 68 (5)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) (31)
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(00260) งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว(00264) รายจ่าย(500000) งบดําเนิน
งาน(530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)(532000
) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.8 หน้าที 4 ลําดับที 18
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามที
จ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.8 หน้าที 17 ลําดับที 4

โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.8 หน้าที 17 ลําดับที 3
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โครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.8 หน้าที 25 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมแนวพระราชดําริ ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมแนวพระราช
ดําริ ปลูกหญ้าแฝก
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.8 หน้าที 25 ลําดับที 2
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โครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัว
จ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) ราย
จ่าย (500000)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ (ค่าใช้สอย) (530000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (320300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานที 2.8 หน้าที 17 ลําดับที 2

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 986,800 บาท
งบบุคลากร รวม 256,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง 
1) พนักงานผลิตนําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดนํา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว
คราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายค่าจ้าง
พนักงานจ้าง (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับพนักงานจ้าง 
1) พนักงานผลิตนําประปา
2) พนักงานจดมาตรวัดนํา ฯลฯ
จํานวน 12 เดือน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
) งบบุคลากร (520000) หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว
คราว (เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)) (522000) ประเภทรายจ่ายเงินเพิม
พนักงานจ้าง (220800)
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งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือ มท. ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) รายจ่าย (500000
)งบดําเนินงาน (530000) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้
สอย) (532000) ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (320100)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 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 230,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 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)
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วัสดุอืน จํานวน 150,000 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)

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)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,826,400 บาท
งบกลาง รวม 5,826,400 บาท
งบกลาง รวม 5,826,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
อืนๆ ตามทีระเบียบกําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม (110300)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 1

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,441,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกําหนด และรายจ่าย
อืนๆ (รายจ่ายต่างๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามทีจ่ายจริง)
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพผู้สูงอายุ (110700)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:06:46 หน้า : 121/123



เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 643,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ ให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกําหนด และ
รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
-หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว3609 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการจ่ายเงินเบียความพิการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพคนพิการ (110800)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้กับผู้มีสิทธิตามทีระเบียบ
กําหนด และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่าย เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 4

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย
ในกรณีจําเป็น เร่งด่วน เพือบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือในกรณีไว้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วง
หน้า และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายสํารองจ่าย (111000)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 5
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 70,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท
3. ทุนการศึกษาสําหรับเด็กและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 60,000 บาท
4. ทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
-พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)(6)(9)
-พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)(19)
-คําสังหัวหน้าคณะความรักษาความสงบแห่งชาติ ที 37/2559
-พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที 2) พ.ศ.2550
 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที 12 ธันวาคม พ.ศ.2550
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1365 ลงวันที 30
 เมษายน 2550
-หนังสือกรมการปกครอง ที มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที 22
 กุมภาพันธ์ 2543
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.)
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามทีระเบียบกําหนด และราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ฐานอํานาจ
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 มาตรา 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2546 ข้อ 8
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) รายจ่าย (500000) หมวดงบ
กลาง (510000) ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (กบท.) (120100)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
ที 2.9 หน้าที 26 ลําดับที 6
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