
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉาง
อําเภอ ท่าฉาง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,724,216 บาท
งบบุคลากร รวม 5,643,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ 20,400
.-บาท
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอัตราเดือนละ 11,220
.-บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯรองนายกฯได้แก่
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750.-บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.อัตราเดือนละ 880.-บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ ตังจ่าย 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารได้แก่
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750.-บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.อัตราเดือนละ  880.-บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวน ตังจ่าย 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,022,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปท.ได้แก่
1.ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.อัตราเดือนละ 11220.-บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.อัตราเดือนละ 9,180.-บาท
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.อัตราเดือนละ 7,200.-บาท
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.อัตราเดือนละ  7,200.-บาท
จํานวน  11 อัตรา  โดยคํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.ศ.2557

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  14:48:11 หน้า : 1/35



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,023,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,704,740 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินทีปรับเพิมขึน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,000
.-บาท รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัตราเดือนละ 3,500.-บาท และ
หัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,015,320 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และค่าตอบให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 4 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,180 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริ
หารส่วตําบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12
 เดือน 
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท.0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรือง
แนวทางปฏิบัติเกียวกับเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึน
ไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 2,034,756 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเห็น
ชอบการประเมินจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
(2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบและคณะ
กรรมการต่างๆ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
(4)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนๆทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,104,756 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างทําของ ค่าบริการกําจัดปลวก  และค่าจ้างเหมาอืนๆฯลฯ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(2)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูป
เล่มอืนใด
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(4)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดินและค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ
(5)ค่าจัดซือวารสารหรือสิงพิมพ์
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวารสารหรือสิงพิมพ์ เช่น ค่าจัดซือวารสารหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น
วารสาร การจัดทําแผ่นพับ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้ายประชา
สัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ต่างๆฯลฯ
(7) ค่าเช่าพืนทีสําหรับจัดทําเว็ปไซต์
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีสําหรับจักทําเว็ปไซต์ เป็นราคาต่อปี
(8) ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉางทีมี
ลักษณะการใช้งานทีก่อให้เกิดความเสียงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
(9)ค่าจ้างเหมาเวรยามสําหรับดูแลสํานักงาน อบต.ท่าฉาง
(10)ค่าจ้างเหมาแม่บ้านสําหรับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  14:48:12 หน้า : 4/35



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือศึกศสดูงานรวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนทีจําเป็นต้องจ่าย
เกียวกับการรับรอง 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับแต่างตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน 
-โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่างๆของทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช ค่าใช้
จ่ายในกิจกรรมวันเข้าพรรษา การจัดงานต่างๆการจัดนิทรรศกาล
ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 151 ลําดับที 147
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประ
ชุม สัมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทังผู้
ทีได้รับคําสังจากนายก ฯให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการ
เดินทางไปประชุม อบรม สัมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2,3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 168 ลําดับที 194
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 304,756 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ฉาง ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเลือกตังอืนๆตามทีกฎหมาย
กําหนด 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตัง สมาชิกสภาท้อง
ถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2554
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 1  หน้า 21 ลําดับที 17
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพ ดูงาน ของ ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้นํา
ท้องถิน อาสาสมัคร และกลุ่มต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครือง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า   168  ลําดับที 194

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครงอส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ฉาง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อาคารสิงปลูกสร้างรวมถึง
ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ฉาง เป้นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการสํารับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าฉางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง และค่าโทรศัพท์
เคลือนทีและหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืนๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ไช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดรับแขก   จํานวน   1  ชุด จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.โชฟาประกอบด้วย 3 ทีนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 168x55x75
 ซม. จํานวน 1 ตัวทีนังขนาดไม่น้อยกว่า 60x55x75ซม. จํานวน 2
 ตัว และโต๊ะกลางไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x60x40 ซม. จํานวน  1 ตัว
2.ตัวเก้าอีและโต๊ะทําด้วยไม้สัก
3.ทีนังและทีพิงโครงสร้างลวดสปริงรองด้วยไม้อัดหุ้มฟองนําหุ้มด้วยผ้า
หลุยส์
4.ทาสีธรรมชาติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง 2564) หน้า 172 ลําดับที 206
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้ทํานําเย็น นําร้อน แบบถังควํา จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1.ใช้ทํานําร้อน-นําเย็นสําหรับดืม
2.หัวก๊อก จํานวน 2 หัวก๊อก
3.วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีทนทานต่อการผุกร่อน
4.มีไฟแสดงการทํางานและสถานะของนํามองเห็นชัดเจน
5.สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง 2564) หน้า 172 ลําดับที 206

งานบริหารงานคลัง รวม 2,276,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,781,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,781,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,193,820 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินทีปรับเพิมขึน ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก
.อบต. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 490,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเห็น
ชอบการประเมินจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
(2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบและคณะ
กรรมการต่างๆ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนๆทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างทําของ ค่าบริการกําจัดปลวก  และค่าจ้างเหมาอืนๆฯลฯ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(2)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดินและค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประ
ชุม สัมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทังผู้
ทีได้รับคําสังจากนายก ฯให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการ
เดินทางไปประชุม อบรม สัมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2,3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 168 ลําดับที 194
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ท่าฉาง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูก
สร้าง เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฎหมาย
กําหนด และเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ ว483 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครงอส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายทีต้องชําระพ้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อกว่า 20หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ4.5ภาพต่อนาที(ipm)
5.มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง 2564) หน้า 172 ลําดับที 206
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เพือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเปลียน
ไป เพือสนับสนุนงานปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 161  ลําดับที  174
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อป
พร. เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  146  ลําดับที  134
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์  วัตถุประสงค์โครงการเพือให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์และให้คําแนะนํานัก
เดินทาง นักท่องเทียวในการเดินทางผ่านในพืนทีตําบลท่าฉางไปยังสถาน
ทีท่องเทียว เพือเป็นการสอดส่อง ป้องปรามผู้ทีมีปัจจัยเสียงต่อการทีจะก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุ เพือเป็นการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้
ยวดยานพาหนะบนท้องถนน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดัง
นี เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นรายละเอียดตาม
โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  147  ลําดับที 136
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,806,928 บาท
งบบุคลากร รวม 4,680,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,680,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,592,320 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินทีปรับเพิมขึน ให้แก่ รักษาการหัวหน้า ศพด.ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าฉาง จํานวน 13 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะของข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2548 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 966,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และค่าตอบให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,280 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 3,506,328 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,029,060 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างทําของ ค่าบริการกําจัดปลวก  และค่าจ้างเหมาอืนๆฯลฯ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(2)ค่าธรรมเนียม
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดินและค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กปฐมวัยและเด็กก่อนวัยเรียนโดยการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยและเด่กก่อนวัยเรียนโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  158  ลําดับที  164
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,999,060 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) อัตรา
มือละ20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 272 คน (ยอด
เด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561) จํานวนเงิน 1,332,800 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าฉาง (เงินอุด
หนุนสําหรับสนันสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) จํานวน 1,700 บาท/คน จํานวนเด็กนักเรียน 251 คน (ยอดเด็กนัก
เรียน ณ 10 มิถุนายน 2561) จํานวนเงิน 426,700 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ) 
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ 200บาท/ปี
-ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี
รวมค่าใช้จ่าย   1,130 บาท/คน จํานวน 212 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2561) จํานวนเงิน 239,560บาทเป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  155  ลําดับที  155

ค่าวัสดุ รวม 1,417,268 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,297,268 บาท
1.อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง จํานวน 521,206.40 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน  272 คน(ยอดเด็กนัก
เรียน ณ 10 มิถุนายน 2561 )
2.อาหารเสริม (นม)สําหรับโรงเรียนชุมชนวัดจันทา
ราม จํานวน 618,932.60บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน  323 คน(ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2561 )
3.อาหารเสริม (นม)สําหรับโรงเรียนบ้านคชาธาร จํานวน 157,128.40
บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านคชาธาร  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน  82 คน(ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2561 )เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายทีต้องชําระพ้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา(สพฐ) ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

จํานวน 1,292,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน อัตราคนละ 20 บาทต่อคน
ต่อวัน จํานวน 200 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 323 คน (ยอดเด็กนัก
เรียน ณ 10 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคชาธาร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา (สพฐ)ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

จํานวน 328,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน อัตราคนละ 20 บาทต่อคน
ต่อวัน จํานวน 200 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 82 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  14:48:12 หน้า : 20/35



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์
โครงการเพือให้พืนทีตําบลท่าฉาง เป็นเขตปลอดโรคทีเกิดจากสัตว์ เพือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมวโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณืประกอบ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/1745
 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/1042
 ลงวันที 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ2564)หน้าที 162  ลําดับที  178

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-5 ตําบลท่าฉางสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางการดําเนินงานพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลงฉบับที 1  หน้า 14 ลําดับที 18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมทําพิมเสน
นํา จํานวน 30,000 บาท
โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุโดยจ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการดังนี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 21 ลําดับที 17
2) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมทํานํายาล้าง
จาน จํานวน 30,000 บาท 
โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุโดยจ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการดังนี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 ) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 21 ลําดับที 17
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,200,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,002,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,002,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 694,380 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และอัตราเงินทีปรับเพิมขึน ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้
บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยตังจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และค่าตอบให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน โดยตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมรายเดือนของพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 676,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเห็น
ชอบการประเมินจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
(2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบและคณะ
กรรมการต่างๆ
(3)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนๆทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างทําของ ค่าบริการกําจัดปลวก  และค่าจ้างเหมาอืนๆฯลฯ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(2)ค่าธรรมเนียมๆ
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดินและค่าธรรมเนียมอืนใดทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประ
ชุม สัมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทังผู้
ทีได้รับคําสังจากนายก ฯให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการ
เดินทางไปประชุม อบรม สัมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2,3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 168 ลําดับที 194

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครงอส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เป็นไปตาม
หนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2)รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3)รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายทีต้องชําระพ้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 1,521,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,521,700 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จํานวน 264,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าฉาง  โดยมีปริมาณงานดังนี
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชันเดียว ขนาด กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณมุงหลังคาด้วยแผ่น
เหล็กรีดลอนชุบสีดัดโค้งเคลือบฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม.ราย
ละเอียดอืนตามแบบ อบต.ท่าฉางกําหนด พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 12  ลําดับ 16  
โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ฉาง

จํานวน 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าฉาง หมู่ที 3 โดยมีรายละเอียดดังนี
ก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 14.40 เมตร ยาว 17.50
 เมตร หลังคาโครงถังเหล็กรูปพรรณมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสีดัดโค้ง
เคลือยฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม. รายละเอียดอืนตามแบบ อบต.ท่า
ฉางกําหนด พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)  หน้า 171  ลําดับ 202  
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง (ช่วงที 
2)

จํานวน 97,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง (ช่วงที 2) โดยมีปริมาณงานดังนี
ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสี
เคลือบฉนวนกันความร้อนหนา 4 ม.ม.ขนาดพืนทีใช้สอย กว้าง 5.20
 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าฉางกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า   17   ลําดับ  13   
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทอง 2 หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง จํานวน 240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทอง 2 หมู่ที 3
 ตําบลท่าฉาง  โดยมีปริมาณงานดังนี
1.งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด
กว้าง 3.00x3.00 เมตร สูง 6.80 เมตร พร้อมถังนําพลาสติก มอก.ขนาด
ความจุ 3,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ
2.งานท่อดูด พีวีซี ชัน 8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิว และท่อส่ง
หน้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว
3.งานตู้ควบคุมอัติโนมัติ ขนาด 1.5 แรงและประสานเมนสายไฟฟ้าและ
ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด  15 A
4.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอืนตาม
แบบ อบต.ท่าฉาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 15  ลําดับ 11  

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างออกแบบค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างในเขต อบ
ต.

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,109,600 บาท
งบลงทุน รวม 5,109,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,109,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 495,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง โดยมีปริมาณ
งานดังนี
ซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทางหิน
ผุหรือลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อม
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  9   ลําดับ  4   
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โครงการซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโล๊ะงาน หมู่ที 5 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 421,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโล๊ะงาน หมู่ที 5 ตําบลท่าฉาง โดยมีปริมาณ
งานดังนี
ซ่อมสร้างรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร ไหล่ทางหินผุ
หรือลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. พร้อม
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 14
ลําดับ 10
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                 
โครงการปรับปรุงบดอัดด้วยหินคลุกถนนสายบ้านเกาะนํารอบ หมู่ที 4 จํานวน 115,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอัดด้วยหินคลุกถนนสายบ้านเกาะนํารอบ หมู่ที 4
 ตําบลท่าฉาง โดยมีปริมาณงานดังนี
ปรับปรุงบดอัดด้วยหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลีย 0.10
 เมตร กว้าง เฉลีย 4.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร พร้อมงานป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  13  ลําดับ  9    
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) สาย
ทางบ้านท่าเคย หมู่ที 2 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 598,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต (AC) สายบ้านท่าเคย หมู่ที 2 โดยมีปริมาณงานดังนี
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) ผิว
จราจร หนา 3 ซ.ม.กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 595 เมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร และ Rumble Strips 1 แห่ง งานป้ายกําหนดนําหนัก
บรรทุก 15 ตัน จํานวน 1 ป้าย  พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 8  ลําดับ  3   
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์มติกคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนาปรือ ช่วงที 2 รหัสทางหลวงท้องถิน สฎ ถ 17-001 หมู่ที 3 ตําบล
ท่าฉาง

จํานวน 852,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต (AC) สายทางบ้านนาปรือ ช่วงที 2 รหัสทางหลวงท้องถิน สฎ ถ
 17-001 หมู่ที 3 โดยมีปริมาณงานดังนี
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) ผิว
จราจร หนา 5 ซ.ม.กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 435 เมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร งานป้ายกําหนดนําหนักบรรทุก 18 ตัน จํานวน 1 ป้าย  และ
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  11   ลําดับ  6 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์มติกคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 1,080,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต (AC) สายบ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที 3 โดยมีปริมาณงานดังนี
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) ผิว
จราจร หนา 3 ซ.ม.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,195 เมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร  งานป้ายกําหนดนําหนักบรรทุก 15 ตัน จํานวน 1 ป้าย และ
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  10   ลําดับ 5  
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์มติกคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านนายสุมาตร หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 634,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต (AC) สายบ้านนายสุมาตร  หมู่ที 3 โดยมีปริมาณงานดังนี
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) ผิว
จราจร หนา 3 ซ.ม.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร  งานป้ายกําหนดนําหนักบรรทุก 15 ตัน จํานวน 1 ป้าย และ
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  12  ลําดับ  7  
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์มติกคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านบางปู-ปลายถนน หมู่ที 4 ตําบลท่าฉาง

จํานวน 913,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต (AC) สานทางบ้านบางปู-ปลายถนน  หมู่ที 4 โดยมีปริมาณงาน
ดังนี
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ทติกคอนกรีต (AC) ผิว
จราจร หนา 3 ซ.ม.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010 เมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร  งานป้ายกําหนดนําหนักบรรทุก 15 ตัน จํานวน 1 ป้าย และ
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  13  ลําดับ 8   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถและ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกีนรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนารถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นรายละเอียดตามโครงการฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  151  ลําดับที  147

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดําเนิน
การป้องกันกลุ่มเสียง กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยา โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นราย
ละเอียดตามโครงการฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมากที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที   142  ลําดับที  121 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตําบลท่าฉาง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน โดยจ่าย
เกียวกับการดําเนินโครงการดังนี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที   132  ลําดับที  94
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โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาท้องถิน การจัดประชุมประชาคมการพัฒนาผู้นําชุมชน การขับ
เคลือนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่าย
เกียวกับการดําเนินโครงการดังนี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที   167  ลําดับที 191

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอําเภอ จังหวัด 
หรือหน่วยงานอืน ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
อําเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้จ่าย
สําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกซ้อม ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าอุปกรณืก
◌ีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดนักกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายอืนๆทีใช้
ในการแข่งขันกีฬา ทีจําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ เป็นไป
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที  153  ลําดับที 151 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่วชาติ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ ดังนี เช่น ค่าสถานทีจัดงาน (ค่า
บํารุง) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าเครือง
เสียง เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี เวที อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการจัด
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น  รายละเอียดตามโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 )  หน้าที   154    ลําดับที  153
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอท่าฉาง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชนและประชาชนอําเภอท่าฉาง ประจําปี 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564  เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1 ลําดับที  15 หน้า  19

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานรดนําดําหัวผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง ในประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉางใน
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที    150   ลําดับที   145
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,402,656 บาท
งบกลาง รวม 5,402,656 บาท
งบกลาง รวม 5,402,656 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 134,956 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายเพืออุด
หนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลั ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรืองการจ่ายเบียประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,574,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 460,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยีงชีพผู้ป่วยเอดส์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
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สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่นการเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีทีมีความจําเป็น
ต้องจ่ายนอกเหนืจากงบประมาณตังจ่ายไว้หรือเพือป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที  12
 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8
 กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.2/ว 76
 ลงวันที 13 มกราคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว
 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว
 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว 608
 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เรืองหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสา
ธาาณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรืองการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,100 บาท
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