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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

        
                 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 27,127,150 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 7,603,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,995,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,478,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

      



ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 793,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหแก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,517,580 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,651,640 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน และปรับปรงุเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ิน ประจาํป โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน จํานวน 8 อัตรา ไดแก ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานัก
ปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร เจาพนักงาน
ธุรการ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒ ิคาตอบแทนราย
เดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเงินเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ดังนี้ ตําแหนงประเภทบริหาร

ทองถ่ิน ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลตําแหนงรองปลัดองคการ
      



บริหารสวนตําบล  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด ตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,459,680 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป โดย
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน จํานวน 11 อัตรา ไดแก ผูชวยนกัทรัพยากร
บุคคล พนักงานขับรถยนต 2 ราย ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ นักการ คนงาน 6 ราย ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน       

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 154,260 บาท 

      

  "เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 11 ราย ตั้ง
จายไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
"      

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,587,400 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีเพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
- คาปวยการ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560"      

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

      



ทองถ่ิน พ.ศ. 2559      

   
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม      

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม      

      

   
คาใชสอย รวม 732,400 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
โครงการจัดทําเอกสาร คูมือประชาชน ปายประชาสัมพันธ และสื่อตาง ๆ ภายใน
ตําบลง้ิวราย 

จํานวน 159,400 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเอกสาร คูมือ
ประชาชน ปายประชาสัมพันธ และสื่อตาง ๆ ภายในตําบลง้ิวราย โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาวารสาร คาปฏิทิน ป พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 7 "      

      

    
บริการดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 150,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาบริการดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แบบราย

ป ตามเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายกําหนด      
      

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บเอกสารหรือหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ      

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  "- คารับรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเนื่อง
รวมคาบริการ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการรับรองบุคคล คณะบุคคลท่ีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของท่ีรวมตอนรับ 

      



- คาเลี้ยงรับรอง ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอ่ืน ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผูเขารวม
ประชุมอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุมในการประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548"      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559      

      

    
คาใชจายในการบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการ
อ่ืน ๆ ประจําท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย และท่ีอานหนังสือท่ี
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายจัดตั้ง      

      

    
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งหรือทําประชาพิจารณประชามติตางๆ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และการใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       

      

    
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรบัแขกผูมีเกียรติชาว
ตางประเทศและคูสมรส สําหรับวาง ณ อนุสาวรียผูประกอบคุณงามความดีแก
ประเทศชาติ หรือสําหรับวางศพผูมีเกียรติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0407/ว 1284 ลง
วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบใหบุคคล
ตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับดอกไม       

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ      
      

   
คาวัสดุ รวม 380,000 บาท 



   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใหในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ตรายาง น้ําดื่ม สําหรับบริการ
ประชาชน ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร ไมบรรทัด ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ      

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน เชน ฟวส สวิทซ สายไฟ หลอดไฟฟา แบตเตอรี่แหง ถาน ฯลฯ      
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ
สําหรับใชในการทําความสะอาดสํานักงานหรืออุปกรณเครื่องใช
อ่ืน ๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ      

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับการซอมแซมอุปกรณสํานักงานท่ีชํารุด หรือ
วัสดุกอสรางสําหรับงานกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ไม
ตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม น้ํามันทาไม ทิน
เนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ตลับ

ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท 

      

  "เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในการปฏิบัติราชการของ     
 อบต. เชน น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซ หรือน้ํามัน
ท่ีใชกรณีท่ีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากสวนราชการอ่ืน ฯลฯ"      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือ

แถบพิมพ ตลับผงหมึก เมาส สายเคเบิล ฯลฯ      
      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคากระแสไฟฟาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล อาคาร
อ่ืน ๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด และคาไฟฟาสาธารณะกรณีเกินสิทธิ์ ตามการแจงของการไฟฟาสวนภูมิภาค      

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัต ิคาดวงตรา       



ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการดานการสื่อสารและโทรคมนาม เชน คาโทรสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืน ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม เปนตน       

      

  
งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน       

    
คาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางเพ่ือดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย      
 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 8  

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,491,862 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,281,862 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,281,862 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,586,350 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงาน
พัสดุ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนง ผูอํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 254,092 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิชาการ

คลัง จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
      



อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 365,040 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานธุรการ คนงาน 2 ราย จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,380 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตามสิทธิ์ จํานวน 12 เดือน ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

  
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559      

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ท่ีมี
สิทธิ์ไดรับเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน      

      

   
คาใชสอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คา

เย็บเอกสารหรือหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
      



และเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บเอกสารหรือหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ      

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ      
      

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก

เครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ      
      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปใหม/สงกรานต จํานวน 20,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุใน
วันหยุดเทศกาลวันปใหม/สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ปาย คาจางเหมาประดับไฟ อุปกรณสําหรับจัดทําไฟสัญญาณ
เตือน คาธรรมเนียม/คาไฟฟา และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 71 ลําดับท่ี 1"      

      

    
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 35,000 บาท 

        "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน       



ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาจัดซ้ือเอกสาร คา
จัดซ้ืออุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 72 ลําดับท่ี 7"      

   
คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดตาง ๆ ถัง

ดับเพลิง ฯลฯ  
      

แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,226,900 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 371,750 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 371,750 บาท 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 371,750 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล โดยจัดสรรใหเด็กนักเรียนตั้งแตเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปท่ี 6 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน สําหรับโรงเรียนวัดง้ิวราย (พินพิทยา
คาร) จํานวน 187 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) และนักเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึนระหวางภาคการศึกษาตามการแจงของโรงเรียน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) หนาท่ี 73 ลําดับ
ท่ี 2 
      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 855,150 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 855,150 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคานิยมท่ีพึงประสงควิถีพุทธ จํานวน 39,150 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดง้ิวราย (พินพิทยาคาร) ตามโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนและคานิยมท่ีพึงประสงควิถีพุทธ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) หนา 76 ลําดับท่ี 9   

      



    
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 796,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยจัดสรรใหเด็กนักเรียนตั้งแตเด็ก
เล็กถึงประถมศึกษาปท่ี 6 จัดสรรใหอัตราม้ือละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน จํานวน 187 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) และ
นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนระหวางภาคการศึกษาตามการแจงของโรงเรียน      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0816.2/3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) หนาท่ี 73 ลําดับ
ท่ี 3 

      

    
วายน้ําเพ่ือชีวิต (LIVE SAVING) จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดง้ิวราย (พินพิทยาคาร) ตามโครงการวาย
น้ําเพ่ือชีวิต      
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) หนา 75 ลําดับท่ี 8 

      

 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 150,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
คายกีฬาตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ ์ตามโครงการคาย
กีฬาตานภัยยาเสพติด 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 7"      

      

    
โครงการคายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา จํานวน 60,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ตามโครงการคาย
คุณธรรมและติวธรรมศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -

      



 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 74 ลําดับท่ี 4"      

    
จากนักอานสูสุดยอดนักเขียนหนังสือเลมเล็ก จํานวน 40,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ตามโครงการจาก
นักอานสูสุดยอดนักเขียนหนังสือเลมเล็ก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 74 ลําดับท่ี 5"      

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,780,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 788,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 788,040 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุข เจาพนักงาน
สุขาภิบาล ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ดังนี้ ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 338,040 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป โดย
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ไดแก พนักงานขับเครื่องจักรกล
เบา จํานวน 1 ราย พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 2 ราย ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 3 ราย ตั้งจาย

ไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
      



ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  
งบดําเนินงาน รวม 992,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559      

      

   
คาใชสอย รวม 792,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
คาจางเหมาทําความสะอาดและกวาดถนน จํานวน 72,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดและกวาด
ถนน จํานวน 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 1 คน      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

    
คาจางเหมาบริการกําจัดขยะ จํานวน 650,000 บาท 

        "เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขนขยะไปท้ิงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย"            

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บเอกสารหรือหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ      

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  "- คารับรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเนื่อง
รวมคาบริการ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการรับรองบุคคล คณะบุคคลท่ีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของท่ีรวมตอนรับ 
- คาเลี้ยงรับรอง ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอ่ืน ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผูเขารวม
ประชุมอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุมในการประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม

      



กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548"      

   
คาวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ      

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน อุปกรณสําหรับใชในการทํา

ความสะอาด แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ      
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง ตลับลูกปน หัว

เทียน ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.ง้ิว

ราย เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      
      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือความปลอดภัยสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานฉีดพน
สารเคมี เชน เสื้อ หมวก เสื้อก๊ักสะทอนแสง รองเทาบูท ถุงมือ ชุดกันเปอน ชุด
กันฝน ผาปดจมูก ฯลฯ      

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 520,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 520,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการคัดแยกขยะดวยมือเรา จํานวน 30,000 บาท 

      

  " เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการคัดแยกขยะดวยมือเรา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายไวนิล คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 3"      

      



    
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืนธรรมชาติสูตําบลง้ิวราย จํานวน 100,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืน
ธรรมชาติสูตําบลง้ิวราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายไวนิลโครงการ คา
น้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอุปกรณ คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตาม
โครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 1"      

      

    
โครงการรณรงคฉีดพนยุงลาย/ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 250,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคฉีดพนยุงลาย/ควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาน้ํามัน คาเคมีกําจัด
ยุง คาทรายอะเบท คาอาหารกลางวัน คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี60 ลําดับท่ี 2"      

      

    
โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัข
บา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัคซีนพรอมวัสดุการฉีด ถุงมือ
ยาง ผาปดจมูก คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตาม
โครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 4"      

      

    
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คา
วิทยากร คาเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 60 ลําดบัท่ี 3"      

      



    
โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย จํานวน 50,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ
อินทรีย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเบ็ดเตล็ด และ
คาใชจายอ่ืนของโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 52 ลําดับท่ี 5"      

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,200,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 935,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 935,040 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 698,640 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้ง
ไว 12 เดือน จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม นักพัฒนาชุมชน       

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

       
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ดังนี้ ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป โดย
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 ราย ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      

      

  
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน       



ตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

      

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาธรรมเนียม

ตาง ๆ คาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ      
      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  "- คารับรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเนื่อง
รวมคาบริการ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการรับรองบุคคล คณะบุคคลท่ีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของท่ีรวมตอนรับ 
- คาเลี้ยงรับรอง ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอ่ืน ๆ ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผูเขารวม
ประชุมอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุมในการประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548"      

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลหรือผูท่ีไดรับ
คําสั่งหรือมอบหมาย      

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ      
      

   
คาวัสดุ รวม 105,000 บาท 



   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ตรายาง ฯลฯ      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก

เครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ      
      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 430,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 430,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการคายเยาวชนเรียนรู จํานวน 100,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนเรียนรู โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมารถ คาปาย คาวัสดุในการอบรม คาอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม คาอาหารเย็นและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาท่ีพัก คาหองประชุม คาเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน
ตามโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 4"      

      

    
โครงการชิงสุขกอนหาง จํานวน 100,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชิงสุขกอนหาง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมารถ คาปาย คาของท่ีระลึก คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาท่ีพัก คาหองประชุม คา
เบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 66 ลําดับท่ี 1"      

      

    
โครงการรจนาเลือกคู จํานวน 30,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรจนาเลือกคู  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาเบ็ดเตล็ด และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ตามโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

      



ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 66 ลําดับท่ี 2"      

    
ใสใจวัยเกากับเราองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จํานวน 200,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการใสใจวัยเกา กับเราองคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คา
น้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาเครื่องเสียง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
เบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 68 ลําดับท่ี 2"      

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,538,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,113,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,113,120 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 689,760 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ดังนี้ ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 333,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป โดย
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชาง
ไฟฟา จํานวน 1 ราย คนงานท่ัวไป จํานวน 1 ราย ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      



   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 2 ราย ตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

      

  
งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติหรือ
วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559      

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม      

      

   
คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บเอกสารหรือหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ      

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทาง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559      

      



   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ      
      

   
คาวัสดุ รวม 285,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใหในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ตรายาง น้ําดื่ม สําหรับบริการ
ประชาชน ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร ไมบรรทัด ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ      

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน เชน ฟวส สวิทซ สายไฟ หลอดไฟฟา แบตเตอรี่แหง ถาน ฯลฯ      
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ
สําหรับใชในการทําความสะอาดสํานักงานหรืออุปกรณเครื่องใช
อ่ืน ๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ      

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับการซอมแซมอุปกรณสํานักงานท่ีชํารุด หรือ
วัสดุกอสรางสําหรับงานกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ไม
ตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม น้ํามันทาไม ทิน
เนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ตลับ

ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท 

      

  "เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในการปฏิบัติราชการของ     
 อบต. เชน น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซ หรือน้ํามัน
ท่ีใชกรณีท่ีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากสวนราชการอ่ืน ฯลฯ"      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือ

แถบพิมพ ตลับผงหมึก เมาส สายเคเบิล ฯลฯ      
      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 1,300 บาท 



  
งบดําเนินงาน รวม 1,300 บาท 

   
คาใชสอย รวม 1,300 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
ประชุมประชาคมทองถ่ิน จํานวน 1,300 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 80 ลําดับท่ี 1 "      

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 31,832 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 31,832 บาท 

   
คาใชสอย รวม 31,832 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด จํานวน 31,832 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตาน
ยาเสพติดโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการฯ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการแขงขัน  คาจัดซ้ือชุดกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 70 ลําดับท่ี 3 "      

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 236,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 236,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล คาน้ําดื่ม คาจัดซ้ือ
น้ําแข็ง โลรางวัล คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

      



งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 5"      

    
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 26,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาเครื่องเสียง คาทําปาย
ไวนิล คาน้ําดื่ม คาจัดซ้ือน้ําแข็ง คาน้ําอบ ดอกไมโรยน้ํา ดอกไมจัดขันรด
น้ํา คาเงินรางวัลการแขงขันการกอพระเจดียทราย คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินฯ คาประกาศนียบัตร คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตาม
โครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 77 ลําดับท่ี 2"      

      

    
โครงการแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 40,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนเขาพรรษา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล คาน้ําดื่ม คาจัดซ้ือ
น้ําแข็ง เครื่องไทยธรรม คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 78 ลําดบัท่ี 4"      

      

    
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 30,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาจางเหมาไฟระดับเวทีและบริเวณรอบงาน คาจางเหมาจัดทําปายไว
นิล คาจัดซ้ือเทียน คาจัดจางเหมาจัดทําพลุ คาจัดทําโลประกาศสดุดี คาจัดซ้ือ
พวงมาลัย คาน้ําดื่ม คาจัดซ้ือน้ําแข็ง คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 79 ลําดบัท่ี 6"      

      



    
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชิน ี จํานวน 40,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชิน ีโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาจางเหมาไฟระดับเวทีและบริเวณรอบงาน คาจางเหมาจัดทําปาย
ไวนิล คาจัดซ้ือเทียน คาจัดจางเหมาจัดทําพลุ คาจัดทําโลประกาศสดุดี คา
จัดซ้ือพวงมาลัย คาน้ําดื่ม คาจัดซ้ือน้ําแข็ง คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 77 ลําดบัท่ี 3"      

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 2,822,800 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,822,800 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 2,822,800 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) จํานวน 20,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)  
- เปนไปตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0313.4/ว 134 ลง
วันท่ี 1 สิงหาคม 2541"      

      

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ขยายเขตถนนหนาบานนายอําพล เนตรลือชา หมูท่ี 1 จํานวน 265,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาขยายเขตถนนหนาบานนายอําพล เนตรลือชา หมูท่ี 1 โดย
ขยายพ้ืนท่ี 525 ตารางเมตร กวาง 3 เมตร ยาว 175 เมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวรายกําหนด พรอมปายประชาสมัพันธ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 38 ลําดับท่ี 5 

      

    
ติดตั้งอุปกรณก้ันวัชพืชทางน้ําปากคลองลัดง้ิวราย บานขางวัด หมูท่ี 4 จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาติดตั้งอุปกรณก้ันวัชพืชทางน้ําปากคลองลัดง้ิวราย - บานขาง
วัด หมูท่ี 4 โดยติดตั้งอุปกรณก้ันวัชพืชกวาง 12 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลง้ิวรายกําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

      



ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 49 

    
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบานคุณสุภา ออนสมกิจ หมูท่ี 1 จํานวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบานคุณสุภา ออนสมกิจ หมู
ท่ี 1 ระยะทางยาว 300 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวรายกําหนด พรอมปายประชาสมัพันธ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 37 ลําดับท่ี 3 

      

    
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก จาก
บานคุณสุรศักดิ์ ถึงคลองลัดง้ิวราย หมูท่ี 4 

จํานวน 700,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก จากบานคุณสุรศักดิ์ ถึงคลองลัดง้ิว
ราย หมูท่ี 4  
โดยวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระยะทางประมาณ 400 เมตร ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก พรอมฟุตบาท ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวรายกําหนด พรอมปายประชาสมัพันธ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 42 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    
ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารกลมอาชีพ หมูท่ี 2 จํานวน 82,800 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารกลุมอาชีพ หมูท่ี 2 โดย
ปรับปรุงซอมแซมหลังคา จํานวน 138 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลง้ิวรายกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 41 ลําดับท่ี 16 

      

    
ปรับปรุงหลังคาและหองประชุม หมูท่ี 3 จํานวน 425,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหลังคาและหองประชุม หมูท่ี 3 โดยปรับปรุง
พ้ืนท่ี 355 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายกําหนด พรอม
ปายประชาสัมพันธ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

      



ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 -
 พ.ศ. 2565) หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 35 

   
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให
ไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 

      

    
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  "- เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"      

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,999,956 บาท 

  
งบกลาง รวม 6,999,956 บาท 

   
งบกลาง รวม 6,999,956 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ และคลอด
บุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาจางชั่วคราว โดยปฎิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มก
ราคา 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือใหความคุมครอง
แกลูกจางท่ีประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางท้ัง
ป (มกราคม - ธันวาคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,272,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณ
ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได เวนแตใน

      



สวนของเงินเพ่ิมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูล
จํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพ่ิมข้ึนสามปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชี
รายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเปน
การดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 672,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการท่ีมี
สิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ท่ีไดแสดงความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพ่ิมท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ ประจาํปงบประมาณ 2561 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนสามป
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 

      

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจายเปน       

   
สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณีจําเปน
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป โดยนําไปใชจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหนังสือ

      



กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดจราจร เชน ทาสี ตีเสนทางเดินรถ ทางเทา ทาง
ขาม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงก้ัน ฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลง้ิวราย จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ
งบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ 1 สวน และรัฐบาล
สมทบ 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีจํานวนเทาท่ี
ประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอป และเปนไปดวย
ความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการบริการสาธารณะโดยยึดประโยชนสุขท่ีประชาชนจะไดรับเปน
สําคัญ และสรางหลักประกันความม่ันคงของชุมชนฐานราก ฟนฟูทาง
สังคม และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีข้ึน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรา ไมนอยกวารอย
ละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 163,156 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละหนึ่งของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําป และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

      



ทองถ่ิน พ.ศ. 2546 
 


