
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล

อําเภอ หล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,138,136 บาท

งบบุคลากร รวม 7,818,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,120 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,610
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
     (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
     (สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็น เงิน 22,800 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
     (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
     (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,247,080 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
     (1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
อัตราๆ ละ11,610บาท/เดือน จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท
     (2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท
     (3) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
     (4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32
 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,903,040
 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     (สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,857,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,124,120 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,059,4560 บาท และเงินปรับปรุง
เงิน เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็นเงิน 64,560 บาท โดยจ่ายให้
กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
     (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
     (3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     (4) นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     (6) นิติกร ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
     (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหาร ดังนี้
    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000
 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตาม ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการและพนักงานได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
     (สํานักงานปลัด) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
     (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง)  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000
 บาท
     (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
     (3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
 ) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (สํานักงานปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 443,400 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 430,620 บาท และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 12,780 บาท โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
     (1) นักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) ภารโรง จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,002,780 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 979,620 บาท และปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 23,160 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (3) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (5) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,040 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,281,716 บาท
ค่าตอบแทน รวม 663,197 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 347,797 บาท

     เพื่อจ่ายเป็น
     (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557

     (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 
     (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 
     1) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000
 บาท
     2) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ในอัตราเดือน
ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     3) นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ ในอัตราเดือนละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ ในอัตราเดือน
ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,400 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 25,000 บาท
     2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 คน (คนละ 4,200 บาท จํานวน 2
 คน/ คนละ 4,000 บาท จํานวน 3 คน)
     3) ระดับอนุบาล จํานวน 1 คนๆ ละ 5,800 บาท
     4) ระดับมัธยมศึกษาฯ จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,303,519 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าคัดถ่ายรับรองสําเนาเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าคัดถ่ายรับรองสําเนาเอกสาร
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย จํานวน 7,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าจ้างเหมารังวัดที่ดิน จํานวน 25,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารังวัดที่ดิน
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 26,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
      (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่
ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่ไปนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ไม่
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่
ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวัน
สําคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
     (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 330,519 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080802/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)

    

ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีการในวันสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลและโอกาสต่างๆ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับ พุ่มดอกไม้
     (สํานักงานปลัด)

     

ค่าใช้จ่ายรับหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร รายวัน รายสัปดาห์ หรือราย
เดือนสมาชิก วารสารของทางราชการ และระเบียบต่างๆ ฯลฯ
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540 และพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 260
     (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล

จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.วังบาล เช่น ค่าพาหนะ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็น
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 261
     (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสา
ธารณููปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 14/110



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ทั้งประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 15/110



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 16/110



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 17/110



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     - เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์    ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 19,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 19,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

จํานวน 19,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสถานศึกษาในการประเมิน
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เช่น ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารและรายงานการวิจัย ค่าจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ค่าจ้างพิมพ์ข้อมูลแบบสอบถาม ค่าจัดทํารายงาน ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 19,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาซํา ใน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 15
 หน้า 266
     (สํานักงานปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 4413 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
  หน้า 259
     (สํานักงานปลัด)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตาม พ.ร.บ. และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ (15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน (16) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า  260
     (สํานักงานปลัด)
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โครงการเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเวทีประชาคมในการจัด
ทํา ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในการจัด
อบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ.2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า  259   
     (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,936,093 บาท
งบบุคลากร รวม 2,180,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,180,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,148,940 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 1,120,440 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็นเงิน 28,500 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
     1) ผู้อํานวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จํานวน1ตําแหน่ง
     2) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     3) นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 524,040 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลุกจ้างประจํา ประจําปี จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 510,600 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนลูกจ้างประจํา เป็นเงิน 13,440 บาทโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
     1) นักวิชาการคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง
     2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ คําใช้
จ่ายต้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคําจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,040 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 437,040 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
     1) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     3) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,620 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     2) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง 
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัด เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วน ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28
กรกฎาคม 2558
     (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 725,453 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,003 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 175,603 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 25/110



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 
     1) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ ในอัตราเดือน
ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,400 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คนๆ ละ 25,000 บาท
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 คนๆ ละ 4,800 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 320,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองคลัง)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,450 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองคลัง)
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่  เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พ.ร.บ.การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (2) การกระจายอํานาจทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ 
ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551      
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
  หน้า 264
     (กองคลัง)

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ในการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เช่น ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของกองคลัง      
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พ.ร.บ.การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (2) การกระจายอํานาจทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551      
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 264
     (กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังในการจัดเก็บ รายได้ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล จัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
     2) พ.ร.บ.การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (2) การกระจายอํานาจทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551      
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 12
 หน้า 265   
(กองคลัง)

โครงการจูงใจผู้เสียภาษี จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจูงใจผู้เสียภาษี เช่น ค่า
จัดซื้อโล่และจัดทําเกียรติบัตรให้แก่ผู้เสียภาษีที่ชําระภาษีในช่วงเวลาที่
กําหนดไว้
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พ.ร.บ.การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (2) การกระจายอํานาจ ทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551      
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้า 263     
(กองคลัง)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ชําระภาษี การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การคลัง ในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ให้
แก่ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีในเขตตําบลวังบาล      
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) พ.ร.บ.การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (2) การกระจายอํานาจ
ทาง การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551      
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11
 หน้า 264
     (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 31/110



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความ
จํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
     2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
     3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
     4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
     5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
     6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
     8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
    - เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 40
  หน้า 291
     (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,067,757 บาท

งบบุคลากร รวม 925,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 925,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 205,380 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 198,960 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็นเงิน 6,420 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
       (1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
     (1) คนงานทั่วไป จํานวน 6 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) คนงานทั่วไป จํานวน 6 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 142,377 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,377 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,577 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
     1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับอนุบาล จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (สํานักงานปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (สํานักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือ
ค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังบาล
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 207
     (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4
/ว 212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 208
     (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 38/110



โครงการอบรมเคารพกฏช่วยลดอุบัติเหตุ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเคารพกฏช่วยลด
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 208
     (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ทั้งประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ นํ้ายาเคมีถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ ข้อต่อ สายดูดนํ้าพร้อมหัวกระโหลก ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,647,695 บาท

งบบุคลากร รวม 1,265,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,940 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 526,080
 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็น
เงิน 16,860 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
     (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
ศึกษา ระดับต้น)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
 ) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 632,400 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 626,520 บาท และปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,880 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) คนงานทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) คนงานทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 382,355 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,355 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 97,355 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 
     1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) ใน
อัตราเดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
      (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมิ
นตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด นกหวีด  ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,704,779 บาท
งบบุคลากร รวม 3,839,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,839,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,465,580 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู ประจําปี จํานวน 8
 อัตรา จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 2,393,820 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานครุประจําปี เป็นเงิน 71,760 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ครู ดังนี้
     1) ครุผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2 จํานวน 6 ตําแหน่ง
     2) ครุผูดูแลเด็ก ระดับ คศ.1 จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จาย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ
 วัน ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับครูผู้ดูแลเด็กในตําแหน่งที่มีค่า
วิทยฐานะ 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
     2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ ว 25 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
     (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,050,300 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,032,9180 บาท และปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,120 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหน่ง
     (3) คนงานทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) คนงานทั่วไป จํานวน 5 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:46 หน้า : 49/110



งบดําเนินงาน รวม 3,598,599 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,505 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 293,105 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คนๆ ละ 4,200 บาท
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท 
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,859,670 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าเช่าธรณีสงฆ์ จํานวน 1,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าธรณีสงฆ์ 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
ของขวัญ ดอกไม้ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ ศ.2537 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 210
     (กองการศึกษาฯ)
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด
.อบต.วังบาล และ ศพด.บ้านทับเบิก เช่น ค่าของขวัญ ดอกไม้ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ ศ.2537 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 252
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ ศ.2537 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่  1
 หน้า 213
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ ศ.2537 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 214
     (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและฟัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (5) ส่งเสริมการ ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 214
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,383,670 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี้
     1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อปท. จัดสรรสาหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จํานวน 179 คน ใน
อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน (ศพด.อบต.วังบาล 81 คน ศพด.บ้าน
ทับเบิก 98 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
     2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ จัดสรรตามจํานวนเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จํานวน 179 คน (ศพด.อบต.วังบาล 
81 คน ศพด.บ้านทับเบิก 98 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)     
     3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อายุ 3-5ปี) จํานวน 179 คน แยกเป็น
           3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
           3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
           3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
           3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ใช้วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552    
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1658 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 209
     (กองการศึกษาฯ)
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 211
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลวังบาล จํานวน 16,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เด็ก และเยาวชนตําบลวังบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
และ เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 211
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จํานวน 16,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 6
 หน้า 211
     (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,419,424 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,339,424 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
     1) สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6
 จํานวนรวม 520 คน คนละ 7.37 บาท
(ยอด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561) จํานวน 260 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ร.ร.บ้านวังบาล ระดับ ป.1-ป.6 จํานวน 120 คน
     2. ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง ระดับ ป.1-ป.6 จํานวน 11 คน
     3. ร.ร.บ้านท่าข้าม ระดับอนุบาล และ ป.1-ป.6 จํานวน 9 คน
     5. ร.ร.บ้านทับเบิกร่วมใจ ระดับอนุบาล และป.1-ป.6 จํานวน 380
 คน รวมเป็นเงิน 996,424 บาท
     2) สําหรับ นักเรียน ศพด. จํานวน รวม 179 คน คนละ 7.37
 บาท (ยอด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) จํานวน 260 วัน โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
     1. ศพด.อบต.วังบาล ระดับ อนุบาล จํานวน 81 คน
     2. ศพด.บ้านทับเบิก ระดับ อนุบาล จํานวน 89 คน 
รวมเป็นเงิน 343,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ทั้งประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 186,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดํา
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 120,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า
     2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
     3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง ย่อ- ขยาย ได้
     - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 25
 หน้า 288
     (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ จํานวน 36,300 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,100 บาท  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
     1. ความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล
     2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 40 นิ้ว
     3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
     4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
     5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อม
ต่อ สัญญาณภาพและเสียง
     6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
     7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
     - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 51
 หน้า 293
     (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความ
จํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
     2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
     3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
     4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
     5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
     6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
     8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
     - เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 43
 หน้า 292 
     (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,080,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบล เป็นเวลา 2 ภาคเรียน เป็น
เวลา 200 วัน จํานวน 520 คนๆ ละ 20 บาท (ยอดเด็กนักเรียน 
ณ 10 มิฤนายน 2561) ดังนี้
    1. ร.ร.บ้านวังบาล ระดับ ป.1-ป.6 จํานวน 120 คน
     2. ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง ระดับ ป.1-ป.6 จํานวน 11 คน
     3. ร.ร.บ้านท่าข้าม ระดับอนุบาล และ ป.1-ป.6 จํานวน 9 คน
     5. ร.ร.บ้านทับเบิกร่วมใจ ระดับอนุบาล และป.1-ป.6 จํานวน 380
 คน
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
     (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,712,168 บาท

งบบุคลากร รวม 1,325,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,325,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 673,560 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 666,840 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 6,720 บาทโดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
     1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จํานวน 1 ตําแหน่ง
     2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ ค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ
 วัน ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับ
ต้น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ ค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
 ) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,140 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 592,380 บาท และปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 17,760 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     1) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง   
     2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
     3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง   
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้     
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ ค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สา
หรับ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ
 วันที่ 29 กันยายน 2558
     (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 386,468 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,468 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,868 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 
     1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ในอัตราเดือนละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
     2)  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับปฏิบัติการ ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับอนุบาล จํานวน 2 คน
     2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน (เลื่อนระดับชั้นจากระดับอนุบาล
เป็นระดับประถมศึกษา)
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559   
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัด 2009) 
ไข้หวัดนก ฉี่หนู และอุจจาระร่วง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญัติสภาตําบลและ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้อง
ทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3)  ป้องกัน โรคและระงับโรคติดต่อ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 215
     (กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเครือข่ายเยาวชนวัย
ใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้า 240
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในกิจกรรมนม
แม่นี้ดีที่หนึ่ง

จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในกิจกรรมนมแม่นี้ดีที่หนึ่ง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 12
 หน้า 220
     (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใ ค่าสํารวจจํานวนสุนัขและแมว และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและ องค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบ
ต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่่ มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
     6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 9
 หน้า 217
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมกลุ่มอาสาคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมกลุ่มอาสาคุ้ม
ครองผู้บริโภค เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง     
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องค์การ บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 215
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม
หูฟัง ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลีและผ้าพันแผล นํ้ายาเคมี
กําจัดยุง นํ้ายาต่างๆ ทรายอะเบท วัคซีนสุนัข บ้า เข็ม ถุงมือ ฯลฯ 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
     (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,285,365 บาท

งบบุคลากร รวม 1,051,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,051,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,300 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 525,720 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็นเงิน 
14,580 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
     (1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,440 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 455,640 บาท 
และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 13,800 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 233,625 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,625 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 83,625 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็น
     1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

     2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
     (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุ
คงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน 
ไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุ
คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic
 Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 86,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 86,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลวังบาล จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลวังบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถืง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้า 227 
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 1,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถืง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 3
 หน้า 223
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 1,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6) ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 5
 หน้า 225
     (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิการ สตรี ผู้ยากไร้ คนเร่ร่อนและผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูง
อายุ พิการ สตรี ผู้ ยากไร้ คนเร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 1
 หน้า 83
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบ
ครัว อบอุ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10)  การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 4
 หน้า 224 
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิ คนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง     
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6) ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10)  การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 10
 หน้า 229
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ จํานวน 14,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิผู้
สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6) ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10)  การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11
 หน้า 230
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กแรกเกิด จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็ก
แรกเกิด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10)  การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ลําดับที่ 1
  หน้า 221
     (กองสวัสดิการสังคมฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,641,650 บาท

งบบุคลากร รวม 841,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,080 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 201,660 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 196,080 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ลูกจ้างประจํา เป็นเงิน 5,580 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
     1) คนงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และ การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,240 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 6
  อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 586,560 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 4,680 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
     1) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง      
     2) คนงานทั่วไป จํานวน 5 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ ค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และ การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,180 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     1) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง      
     2) คนงานทั่วไป จํานวน 5 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน ตําบล ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 700,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,570 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,570 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
     (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คนๆ ละ 25,000 บาท      
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าขนย้าย จํานวน 18,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ เที่ยวไป-กลับ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขนย้าย
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     2) พระราชบัญญัติรักษษความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
     3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
  หน้า 273
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
  หน้า 272
     (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อ
ขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อ
ขยะ อบต.วังบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกาศ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
      2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและคาวมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
     3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 272
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในกิจกรรมสิ่งแวด
ล้อมดี เป็นชุมชนน่าอยู่

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมดี เป็นชุมชนน่าอยู่ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุ
งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 218
     (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
บําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) (ข้อ 3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้า 274
     (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือซ่อมกลาง ได้แก่ รถเก็บ
ขยะ จํานวน 2 คัน รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 
ลงวันที1่ กรกฎาคม 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า  238
     (สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การ
เลือกตั้ง ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว
 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 238 
     (สํานักงานปลัด)

โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครปกป้อง
สถาบัน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ ว
 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 237
     (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 35,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241
ลําดับที่ 9 )
     (สํานักงานปลัด)

โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
และผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
และผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 242
 ลําดับที่ 10 )
     (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วย
รางวัล เหรียญ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1102 
ลงวันที1่ กรกฎาคม 2557 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 239
     (สํานักงานปลัด)
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โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูง
อายุในชุมชน โรงเรียนสร้างสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตาม ระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 6)  ส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ 
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 10) การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (ข้อ14) การส่ง
เสริมการกีฬา
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 240
     (กองสวัสดิการสังคม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 258,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 233,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 233,560 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปีใหม่ม้ง จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปีใหม่ม้ง เช่น ของ
ขวัญ ค่าการแสดง ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวั่ฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 246
     (กองการศึกษาฯ)
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โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จํานวน 125,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมสืบสานงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว เช่น ค่าฝึกซ้อม ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
  หน้า 244
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาล
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมสืบสานงาน
วัฒนธรรม ไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย เช่น ของขวัญ ค่าการแสดง ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวั่ฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 247
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จํานวน 1,780 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้า 251
     (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จํานวน 1,780 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้า 250
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ของขวัญ ค่าการแสดง ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 245
     (กองการศึกษาฯ)

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา เช่น ค่าเทียน ชุดสังฆทาน ค่าการแสดง ค่าดอกไม้ และค่าใช้
จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 243
     (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ จํานวน 25,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหล่มเก่า โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
     2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องกิน และวัฒนธรุรมอันดีของท้องถิ่น 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11 
หน้า 253
     (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,430,606 บาท

งบบุคลากร รวม 1,611,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,611,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 682,800 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 665,280 บาท และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 17,520 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
     (1) ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
     (2) นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:45:47 หน้า : 90/110



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
     (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,240 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 240,480 บาท และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5,760 บาท โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
     (1) นายช่างโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 616,740 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 604,980 บาท และปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,760 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
     (3) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
     (กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
     (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 818,826 บาท
ค่าตอบแทน รวม 363,626 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 174,026 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
     (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
     3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
     
     (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553
     (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล ลุกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     (กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 
     1) ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
     2) นายช่างโยธา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,600 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ได้แก่
     1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1 คนๆ ละ 4,800 บาท
     3) ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คนๆ ละ 4,200 บาท
     4) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 12,500 บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
     (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 4,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองช่าง)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าคัดถ่ายรับรองสําเนาเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
     - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
     (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
     (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 331,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ และ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 106,200 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทั้งประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้    
     - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
     (กองช่าง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,121,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างออกแบบ/ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบบ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจออกแบบ/ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบบ 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
     (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 6,116,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,116,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน (ฌาปนสถาน บ้านภู
ปูน)

จํานวน 270,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน 
(ฌาปนสถาน บ้านภูปูน) ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.  หมู่ 1 
บ้านภูปูน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  (ตามแบบ อบต.กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 196 
หน้า 104
     (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านห้วยหอย (ซอยนาซําหวาย) จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนาซําหวาย)  ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 252.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 756.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท.1) 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 40
 หน้า 157
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านวังบาล (ซอยวังบาล 2 พช.ถ
99-069)

จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (ซอยวังบาล 2 พช.ถ99-069
)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 224.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 896.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท.1)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 26
 หน้า 151
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนังกั้นนํ้า คสล. หมู่ 9 บ้านวังบาล (เหมืองห้วยสะแล้ง) จํานวน 212,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกั้นนํ้า คสล. (เหมืองห้วยสะแล้ง) ขนาด
ยาว 25.00 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 129
 หน้า 132
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างผนังกั้นนํ้า หมู่ 10 บ้านวังบาล (ห้วยวังบาล) จํานวน 489,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกั้นนํ้า คสล. (ห้วยวังบาล) ขนาด
ยาว 57.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 130
 หน้า 132
     (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าตัวยู คสล. หมู่ 3 บ้านนาทราย (ซอยสุขศรี 
พช.ถ99-014)

จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าตัวยู คสล.(ซอยสุขศรี พช.ถ99-
014) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 120 ม. สูง 0.40 ม. (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 105
 หน้า 123
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าตัวยู คสล. หมู่ 3 บ้านนาทราย (ซอยหรรษา1 
พช.ถ99-016)

จํานวน 229,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าตัวยู คสล. (ซอยหรรษา1 พช
.ถ99-016) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 75 ม. สูง 0.40 ม.  (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 106
 หน้า 123
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ 7 บ้านนํ้าครั่งน้อย (ฌาปนสถาน) จํานวน 205,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. (ฌาปนสถาน หมู 7 บ้านครั่ง
น้อย) ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 21.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือพื้น
ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 373 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 103
 หน้า 195
     (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ 10 บ้านวังบาล (จุดบ้านนาง
วันชัย สิทธิสาร)

จํานวน 105,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (จุดบ้านนางวัน
ชัย สิทธิสาร) ขนาดยาว 34.00 ม. (ตามแบบ อบต. กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 80
 หน้า 171
     (กองช่าง)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 บ้านวังบาล (วัดศรีฐานปิยาราม) จํานวน 290,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล (วัดศรีฐานปิยาราม) ความลึก
บ่อ 100 ม.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 8.5  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11
 หน้า 88
     (กองช่าง)
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โครงการวางท่อระบายนํ้าในทางเท้า หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง (ซอยบ้านน้อย 
พช.ถ99-093)

จํานวน 187,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้าในทางเท้า (ซอยบ้านน้อย พช.ถ99-
093) ขนาดยาว 78.40 ม. (ตามแบบ อบต. กําหนด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 16
 หน้า 90
     (กองช่าง)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
     - เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลัก
เกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง จํานวน 2 ซอย
1.ซอยนานอก พช.ถ99-102
2.ซอยห้วยข่า พช.ถ99-104

จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จํานวน 2 ซอย 
     1.ซอยนานอก พช.ถ99-102  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 1,350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 540 ลบ.ม. 
     2.ซอยห้วยข่า พช.ถ99-104  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,350.00
 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 91
 หน้า 183-185
     (กองช่าง)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านขี้นาค จํานวน 3 ซอย
1. ซอยปากแขม
2. ซอยบ้านน้อย
3. ซอยห้วยนํ้าครั่ง

จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จํานวน 3 ซอย 
     1.ซอยปากแขม  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. 
     2.ซอยบ้านน้อย  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. 
     3.ซอยห้วยนํ้าครั่ง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,330.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 532 ลบ.ม. 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 92
 หน้า 186-188
     (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านนาทราย
1. ซอยแจ้งเกิด พช.ถ 99-035
2. ซอยเหมืองทราย1 พช.ถ99-036

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จํานวน 2 ซอย 
     1.ซอยแจ้งเกิด พช.ถ99-035  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 2,280
 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  912 ลบ.ม. 
     2.ซอยเหมืองทราย1 พช.ถ99-036 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
.  ยาว 560 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 224
 ลบ.ม.  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 82
 หน้า 172
     (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านนํ้าครั่ง จํานวน 3 ซอย
1. ซอยประชาสุข พช.ถ99-047
2. ซอยประชาสุข แยก 1
3. ซอยนาหนองโน พช.ถ99-056

จํานวน 224,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จํานวน 3 ซอย 
     1. ซอยประชาสุข พช.ถ99-047  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
.  ยาว 1,880.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  752.00 ลบ.ม. 
     2. ซอยประชาสุข แยก 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  ยาว 230.00 ม
. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 92.00 ลบ.ม. 
     3. ซอยนาหนองโน พช.ถ99-056 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
.  ยาว 1,080.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 432.00 ลบ.ม. 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 85
 หน้า 176
     (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 14 บ้านทับเบิก (ถนนเขตอุทยานภูหิน
ร่องกล้า-บ้านทับเบิก พช.ถ99-001)

จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. (ถนนเขตอุทยานภูหิน
ร่องกล้า - บ้านทับเบิก พช.ถ99-001)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม
. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ
ถนน ท.1)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 75
 หน้า 169
     (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 16 บ้านทับเบิก (ซอยทับเบิก 8 พช.ถ
99-116)

จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. (ซอยทับเบิก 8 พช.ถ99-116
) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 740.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตราฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท.1)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 78
 หน้า 170
     (กองช่าง)

โครงการปูผิวจราจรใหม่ (Overlay Asphalt Concrete) หมู่ 4 บ้านนํ้า
ครั่ง (สายทางบ้านนํ้าครั่ง พช.ถ99-008)

จํานวน 1,000,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรใหม่  (Overlay Asphalt Concrete) (
สายทางบ้านนํ้าครั่ง -บ้านนํ้าครั่งหมู่ 4 พช.ถ99-008) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.  ยาว 594.00 ม. หนาเฉลี่ย 4 ซ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,564.00 ตร.ม. 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542)
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 96
 หน้า 192
     (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สูด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่  10
 หน้า 82
     (สํานักงานปลัด)

โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การศึกษาดูงานและให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สูด ที่ มท 0891.4
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
  หน้า 81
     (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ ทั้งประเภทวัสดุคง
ทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน คราด กระชัง ฯลฯ และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์
สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณืในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ        
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
      (สํานักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม ได้แก่ การรณรงค์ การอนุรักษ์ การพื้นฟู เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 7)  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2
/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 273
     (กองสาธารณสุขฯ)
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ต้องทําในเขต อบต
. (มาตรา 67) (ข้อ 7)  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้า 79
     (สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,130,191 บาท

งบกลาง รวม 22,130,191 บาท
งบกลาง รวม 22,130,191 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 323,934 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่าย เพื่ออุด
หนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
     2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ ว 81 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 2557
     3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,957 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,106,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขี้นไป ที่
มี คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 และได้ขี้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สุงอายุ จานวน 2,117 คน ดังนี้
      - อายุ 60- 69 ปี จะได้รับ 600 บาท 1,065x600x12=7,668,000
 บ.
      - อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท 665x700x12=5,586,000 บ.
      - อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท 330x800x12=3,168,000 บ
.    
      - อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 57x1,000x12=684,000
บ.
      - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 255

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,648,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความ
พิการไว้ จํานวน 380 คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิฤนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จํานวน 19 คนๆ ละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องกี่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่15 กรกฎาคม 2559
     3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 398,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุก
เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขี้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
     6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
     7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
     8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
     9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4186 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
     8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
     9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
     10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
     11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
     12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที่ 4
 หน้า 256

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 2,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังบาล จํานวน 177,300 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัง
บาล โดย อบต.ขนาดกลางสนับสนุนไม่น้อยกว่า 40% ของเงิน สปสช
. สมทบ (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังบาล)
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 257 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีที่พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ    
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิฤนายน 2537 
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่ว
ไป (ยกเว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่ที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน) โดยในปี 2562 ได้ประมาณการรายได้ไว้ที่ 28,000,000
 บาท คํานวณได้ ดังนี้ = 28,000,000 * 1% = 280,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
     3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที1่4 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 58,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน ราย
นาย วิฑูรย์ แสงสีแก้ว ตําแหน่งพนักงานประสานชนบท ในอัตรา
เดือน ละ 4,826.37 บาท จานวน 12 เดือน
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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