
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอ พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,152,399 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,822,394 บาท
งบบุคลากร รวม 7,103,394 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 คน  
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน   จํานวน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผุ้บริหาร  ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ จํานวน 1 คน
 ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 คน
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 คน
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,478,754 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,648,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา ได้แก่
  1. ปลัดเทศบาล
  2. รองปลัดเทศบาล
  3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
  4. นิติกร
  5. นักทรัพยากรบุคคล
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
  8. เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เป็น
ต้น จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานบริหารทัว
ไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,240,014 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียนและบัตร
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีเคราะห์นโยบายและแผน
5. ผู้ช่วยบุคลากร
6. พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีเทศกิจ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียนและบัตร
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
4. พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีเทศกิจ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนการสังใช้ อป
พร. อสม.    ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทน
ชุมชนทีได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้ร่วมเป็นคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ
หนังสือสังการ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  14:02:12 หน้า : 3/51



ค่าใช้สอย รวม 674,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
        1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
  1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน  
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  แยกเป็น
1.ประเภทค่ารับรอง จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับ
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลทีมานิเทศ
งานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
2.ประเภท ค่าเลียงรับรอง จํานวน 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาลตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน (03)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
โครงการกิจกรรม 5ส. ในสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม 5ส. ในสํานักงาน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  106)

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  14:02:13 หน้า : 4/51



โครงการค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  107)
โครงการค่าตอบแทนสอบวินัยคณะกรรมการสอบวินัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอบวินัยคณะกรรมการสอบวินัย  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  107)
โครงการจัดทําวารสารเทศบาลและจัดทําคู่มือบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดทําวารสารเทศบาลและจัดทําคู่มือ
บริการประชาชน  เช่น จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  109)
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประชุมประชาคมท้องถินในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  89)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เนืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา" 5 ธันวาคม 2560

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ "เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา" 5
 ธันวาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  95)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  106)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมเพือเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิน
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที 8 มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลอ่างศิลา 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที 8 มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  ผู้นําชุมชน  และประชาชนทัวไป  ของ 
อปท.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนทัวไป ของ อปท.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  111)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 835,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่า
เทเลกซี ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

งานบริหารงานคลัง รวม 2,640,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,185,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,185,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,103,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง
     2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
     3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     4. เจ้าพนักงานพัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง
     2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล   ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
       1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
  1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน  
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    5) หนังสือกระทรวง
การคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31  มกราคม  2554
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-การ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถู
พืน  เครืองตัดกระดาษ  ทีเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที  พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้าย
จราจร  หรือแผ่นป้ายต่างๆ  มู่ลี  นาฬิกาตังหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  กาว  ไม้
บรรทัด  คลอป  สมุกบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  นํายา
ดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  กะละมัง  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครืองยนต์
เพือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์    เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลือน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์ม
กรองแสง  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ค
รัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี  จาน
จ่าย  ล้อ  ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตัง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจาร
บี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก็าส  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรคหนึง  ให้รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน  ค่า
ติดตัง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณเช่น  นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามัน
เตา ฯลฯ 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  ขาตัง
กล้อง  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมโมรีการ์ด  แภบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้อง  อัดขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตัง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาท  เช่น  แผ่นและจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital 
Video Disc,Flash Drive) หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์ไดนร์   ซีดี
รอมไดร์ฟ   แผ่นกรองแสง   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อ
เนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมน
บอร์ด (Main Board)   เมมโมรีชิป (Memor Chip)   คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse)   พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อก (Printer Switching Box)   เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)  แผง
งจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล  (Optical) เป็นต้น  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือคูลเลอร์ ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือคูลเลอร์ ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า  จํานวน  1  เครือง   ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  8  ลิตร  ตามราคาท้องตลาด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า  104)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว3523 ลงวันที 20
  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปี
ใหม่  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  65)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาล
สงกรานต์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  66)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  14:02:14 หน้า : 17/51



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน อป
พร.ในเขตเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  67)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  62)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดภายใน
ชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  62)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกัน
อัคคีภัยภายในชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 หน้า  62)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
ในเขตเทศบาล

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า  61)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 หน้า  66)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  เครืองหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เป็นต้น  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  68)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  ได้แก่  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง  เป็นต้น  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น
ทีจําเป็นในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติ
งาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  68)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,293,510 บาท
งบบุคลากร รวม 903,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 903,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    2. เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีห้องสมุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ   เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว จํานวน  1  ตําแหน่ง  ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีห้องสมุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ  และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที
ราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม  ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครือง
โทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  14:02:14 หน้า : 21/51



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามระเบียบ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
     2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
     3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
     4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
     5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวัน
ที  31  มกราคม  2554

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาท  เช่น  หุ่น  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ  สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  กระดานลืน
พลาสติก  เบาะยืดหยุ่น  เบาะมวยปลํา  เบาะยูโด  ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,247,525 บาท
งบบุคลากร รวม 1,177,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,177,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 991,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ดังนี
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  142,800.-บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  43,200
.-บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  186,000.-บาท
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,986,085 บาท
ค่าใช้สอย รวม 721,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งซาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันแด็กแห่งชาติ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ตามแผนพัฒนา
สามปี 2560– 2562 หน้า 70 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพือส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี  2550– 2562 หน้า 73 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 31/8/2559  14:02:14 หน้า : 23/51



โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใชัจ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 74 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( ตามแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562 หน้า 74 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัด
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา ( ตามแผนพัฒนาสามปี  2560– 2562 หน้า 75 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( ตามแผนพัฒนา
สามปี 2560– 2562 หน้า 75 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 641,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว ) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
จัดซือจัดหา สือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจํานวน  96  คนๆละ  1,700.- บาท  เป็น
เงิน   163,200.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามหนังสือสังการดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมากที มท 0808.2 / ว 4072
ลงวันที  15 กรกฎาคม  2558   เรือง   ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   ที มท   0893.3/ ว 3149
  ลงวันที  5 มิถุนายน  2558   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท  0893.2 / ว 1918
ลงวันที  16  มิถุนายน  2552   เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานทีศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2551
     - ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา
อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  96  คน จํานวน  245 วัน  เป็น
เงิน  470,400.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามหนังสือสังการดังนี
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 4072
  ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3 / ว 3149
 ลงวันที  5  มิถุนายน  2558   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท   0893.2 / ว 1918
 ลงวันที  16  มิถุนายน   2552   เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนอบรม เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ จํานวน 4
 คน ๆละ  2,000. บาท รวมเป็นเงิน  8,000.-  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560– 2562 หน้า 74 ) 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 1,264,485 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,254,485 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที  ดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีนักเรียนจํานวน 96 คน  คนละ 7.37 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน
จํานวน  183,955.20 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  มีนัก
เรียน จํานวน  96 คน คนละ 0.45 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน
จํานวน  11,232.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  รวมเป็นเงินทัง
สิน  195,187.20 บาท  
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที
     - โรงเรียนบ้านอ่างหิน  ( เพียรพิทยาคาร )
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนบ้านอ่าง
หิน ( เพียรพิทยาคาร )มีนักเรียน  จํานวน 521คนละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงินจํานวน  998,340.20   บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป มีนักเรียน จํานวน  521คน  คนละ 0.45
 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงินจํานวน  60,957.-  บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  รวมเป็นเงินทังสิน 1,059,297.20  บาท  
ตามหนังสือสังการดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2 /ว 4072  
ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท  0893.3 / ว 3149 
ลงวันที  5   กรกฎาคม  2558เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือ
ใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  และให้หมาย
ถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ห่วง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตี
ปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูก
เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์
บอล  ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มนําหนัก  เสาร์
ตาข่ายกีฬา  ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก  เป็นต้น   ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,084,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,084,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,084,000 บาท

1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด   สพฐ. ในเขตพืนที
เพือสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  คนละ  20  บาท  เป็นเวลา  2  ภาค
เรียน จํานวน   200  วัน   จํานวนเงิน  2,084,000.-    บาท ดังนี
     1.1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน  ( เพียรพิทยาคาร )   จํานวน 521 คน
( ยอดเด็กนักเรียน ณ 10  มิถุนายน   2559 ) เป็นเงิน  2,084,000
.-  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
2.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 9616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
3.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 4072  
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2560   ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0893.3 / ว 3149  
ลงวันที 5  มิถุนายน  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2 / ว1201
ลงวันที  30  มิถุนายน  2553  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ( ตามแผน
พัฒนาสามปี   หน้า 72  )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,666,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,172,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,172,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 938,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
      2. นักวิชาการสาธารณสุข
      3. เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานน  1  อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 486,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง   อสม. ฯลฯ
 เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
   3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเช  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
   4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
   5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  2560-2562  หน้า  55)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผน
พัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า  55)
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 13) พ
.ศ.2552
   2)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523  ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือง  เชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
   3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.2535
   4) พระราชบัญญัติการาธารณสุข  พ.ศ.2535
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท0891.3/ว1203  ลง
วันที  15  มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินงานการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการตรวจอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจอาหารปลอดภัย   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562  หน้า  52)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ   ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา
สามปี 2560 - 2562  หน้า  53)
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562  หน้า  55)
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาบุคลากร และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ด้านเศรษกิจของชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ด้านเศรษกิจของ
ชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และคุณธรรม
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง เทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้จ่าย
และการตกแต่งสถานที   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  87)
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562  หน้า  54)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว4072ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(ตามแผน
พัฒนาสามปี  2560 - 2562  หน้า  52)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอําเภอใสสะอาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอําเภอใสสะอาด   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  2560-2562 หน้า  44)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ชุดเครืองมือผ่า
ตัด  ทีวางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้  ถังเก็บเชือเพลิง  เครืองนึง  เครืองมือวิทยา
ศาสตร์  สําลี  และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวด
เชือมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่างๆ  สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  เป็นต้น   ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊ค จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊ค  จํานวน 3
 ตัว  ตัวละ 2,500 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทัว
ไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  97)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 37,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 37,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน  จํานวน  5  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 7,500  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิน   ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว1474  ลงวันที  28  กรรกฎาคม  2559  เรือง  การซักซ้อม
แนวทางการรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,353,731 บาท
งบบุคลากร รวม 1,736,731 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,736,731 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,159,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา  ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นายช่างเครืองกล
5. เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น  เงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 497,391 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ  และติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที
ราชการ  เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา  ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม  ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครือง
โทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
     5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวัน
ที  31  มกราคม  2554

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี จํานวน 100,000 บาท
ก่อสร้างบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี  ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 6.00 เมตรหรือพืนทีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 33 ตร.ม.  (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว4283
  เรือง  การดําเนินงาน  "โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี"
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งานไฟฟ้าถนน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีชี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  สายอากาศ หรือเสาร์อากาศสําหรับวิทยุ  เครืองรับโทรทัศน์  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  แผง
บังคับทางไฟ  เป็นต้น  ฯลฯ  ซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อม
สินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  เครืองวัดขนาดเล็ก  (ตลับเมตร ลูกดิง)  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล   เป็นต้น  ฯลฯ  ซึงสิงของ
โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,588,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,488,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,208,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,208,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานทีราชการ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว3523 ลงวันที 20
  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
  1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน  
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  นํายา
ดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  กะละมัง  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  เครืองหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เป็นต้น  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพืนทีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ตามโครงการ
ปรับปรุงพืนทีกําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 40
 เมตร  ลึก  3.00  เมตร  จํานวน 2 บ่อ  หรือพืนทีขุดดินไม่น้อย
กว่า 1,680 ลบ.ม. พร้อมบดทับ (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  45)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 541,816 บาท
งบบุคลากร รวม 501,816 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,816 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,176 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็นต้น   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามระเบียบ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
     2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
     3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
     4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
     5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวัน
ที  31  มกราคม  2554

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลขันพืนฐาน  เพือวางแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือวางแผน
พัฒนาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  89)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  57)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  58)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผน
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาตังครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร
รในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาตัง
ครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนา
สามปี 2560-2562 หน้า  92)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  59)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  59)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันครอบครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันครอบครัว   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า  93 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิยมหาราช   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   ( ตามแผนพัฒนาสาม ปี 2560-2562 หน้า  94)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันวันพ่อแห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562    หน้า  94 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
อ่างศิลา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลอ่างศิลา   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ( ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 86 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลอ่างศิลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-
2562หน้า 83)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล    ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 84 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 หน้า 81 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 หน้า 76 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ( ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 76 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการ
ท่องเทียว

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาและส่งเสริมการท่องเทียว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 77 )
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 729,000 บาท
งบลงทุน รวม 729,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 729,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการ งานจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอสฟัลท์  เส้นทาง ถนนแก่นเมือง 
(ตลาดสดเทศบาลตําบลอ่างศิลา – คลองชลประทาน) หมู่ที 2 บ้านอ่างหิน
เหนือ

จํานวน 132,000 บาท

ดําเนินการเสริมผิวแอสฟัลท์  เส้นทาง  ถนนแก่นเมือง (ตลาดสดเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา – คลองชลประทาน) ปริมาณงาน 12 ช่วง (ตามรายละเอียด
แนบท้าย) รวมระยะทาง 98.50 ม. รวมปริมาณงาน 305 ตร.ม. และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 22)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง  หมู่ที 9  บ้านศิลา
รักษ์

จํานวน 146,000 บาท

รางระบายนํา ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง  หมู่ที 9 บ้านศิลารักษ์  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร  ผนังข้าง หนา 0.12 เมตร ระยะ
ทางยาว 50  เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และฝาปิดบ่อพัก ขนาด
กว้าง 0.60 X 1.00 เมตร และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 31)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนวิวัฒน์  หมู่ที 4  บ้านอ่างหิน
สามัคคี

จํานวน 208,000 บาท

รางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนวิวัฒน์  หมู่ที 4 บ้านอ่างหินสามัคคี  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร  ผนังข้าง หนา 0.12 เมตร ระยะ
ทางยาว 72  เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และฝาปิดบ่อพัก ขนาด
กว้าง 0.60 X 1.00 เมตร และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ( ตาม
ปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลา
กําหนด )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 26)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนส่งเสริม  หมู่ที 3  บ้านอ่างหินใต้ จํานวน 243,000 บาท
รางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนส่งเสริม  หมู่ที 3 บ้านอ่างหินใต้  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร  ผนังข้าง หนา 0.12 เมตร ระยะ
ทางยาว  85  เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และฝาปิดบ่อ
พัก ขนาดกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
อ่างศิลากําหนด )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 22)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  เคียว  สปริงเก
ลอร์ (Spinkler)  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  ปุ๋ย  ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํา  นําเชือพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (ใบ
มีด  เชือก)  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  เป็น
ต้น  ฯลฯ    รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตัง เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า  45)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิน
โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า  44)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า  46)
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,927,483 บาท
งบกลาง รวม 10,927,483 บาท
งบกลาง รวม 10,927,483 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,504,043 บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 8  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบีย  76,673.59
  บาท  จํานวน  869,627.06  บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 9  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551   เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบีย  76,673.59
  บาท  จํานวน  892,415.67  บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2551
  จํานวน  1,740,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานงบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 303,268 บาท
- ค่าชําระดอกเบีย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 8  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  73,528.19  บาท
- ค่าชําระดอกเบีย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 9  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  49,739.58  บาท
- ค่าชําระดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2551
  จํานวน  180,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,972 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติเงิน
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  ในอัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้อง
จ่ายเพืออุดหนุนเงินเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็กของ
ศันย์พัฒาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,913,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปโครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552  และได้ขึนทะเบียนขอรับเบียยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว  
โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ  
โดยผู้สูงอายุ  60-69  ปี  จะได้รับเดือนละ   600  บาท  จํานวน 295
 คน  เป็นเงิน 2,124,000.-บาท
อายุ  70-79  ปี  จะได้รับเดือนละ  700  บาท   จํานวน 131 คน  เป็น
เงิน 1,100,400.-บาท
อายุ  80-89  ปี  จะได้รับเดือนละ   800  บาท  จํานวน 58 คน  เป็น
เงิน 556,800.-บาท
และอายุ  90ปีขึนไป  จะได้รับเดือนละ   1,000  บาท  จํานวน 11
 คน  เป็นเงิน 132,000.-บาท
(เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการ
ตามข้อ 18(2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ทีได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,064,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  ดําเนินการเพือรองรับการจัด
สวัสดิการเบียยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน  เพือขอรับเงินเบีย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  โดยคนพิการทีมีสิทธิ
จะได้รับเบียยความพิการคนละ  800 บาทต่อเดือน   
      -  รายเดิมจํานวน 171  คน     เป็นเงิน  1,641,600.-บาท
      -  รายใหม่จํานวน   12  คน     เป็นเงิน     115,200.-บาท
   คิดเพิม  20 ราย                        เป็นเงิน     192,000.-บาท
   ตกเบิก  ผู้พิการจํานวน 12  ราย  เป็นเงิน     115,200.-บาท
                                              รวมทังสิน  2,064,000.-บาท
(ตามมติเมือวันที 25พฤศจิกายน  พ.ศ.2557)  เว้นแต่ในส่วนของเงิน
เพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตามข้อ 18(2)  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ทีได้ดําเนินการให้กับราย
เดิมมาก่อน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์   ดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่
ยากจน  หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลียงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ  500บาท
ต่อเดือน  ครบทัง  12  เดือน  จํานวน  3  ราย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน  หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  แผน
งานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  เช่น เงินสมทบ สปสช.ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน สมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0013.4/ว1765  ลว. 3 มิ.ย.2537  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยก
เว้น  พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว28  ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560
   2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว29  ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560
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