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องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง
เขต/อําเภอ หนองหาน    จังหวัดอุดรธานี
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299 หมู 5  บานดูน  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บานเชียง
  เขต/อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  41320

พื้นที่ 48.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,141 คน
ชาย 2,632 คน

หญิง 2,509 คน

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเชียง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานเชียง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเชียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบานเชียงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,322,351.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,157,227.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,878,064.14 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 869,650.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 28,953,367.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 13,346.63 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 151,569.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 167,741.83 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,403.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,899,792.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,717,515.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 47,932.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,649,639.91 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,120,349.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,273,793.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,150,976.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,012,521.30 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,092,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 47,932.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,476,200.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 80,395.00 103,817.00 90,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

117,188.20 75,900.00 120,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 170,270.40 100,000.00 188,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 97,700.00 111,200.00 108,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 465,553.60 390,917.00 506,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,678,482.52 13,313,000.00 16,944,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,678,482.52 13,313,000.00 16,944,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,184,875.00 16,076,797.00 14,446,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,184,875.00 16,076,797.00 14,446,000.00

รวม 29,328,911.12 29,780,714.00 31,896,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง
อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,960,428.00 8,144,040.00 8,650,450.00

งบบุคลากร 9,938,637.00 11,071,960.00 12,705,440.00

งบดําเนินงาน 3,776,478.32 6,043,714.00 5,743,750.00

งบลงทุน 1,890,840.00 3,389,000.00 3,273,360.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 18,000.00 18,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,470,610.51 1,114,000.00 1,505,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,036,993.83 29,780,714.00 31,896,000.00

รวม 24,036,993.83 29,780,714.00 31,896,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,764,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 662,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,339,690

แผนงานสาธารณสุข 285,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,253,180

แผนงานเคหะและชุมชน 2,927,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,718,640

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,650,450

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,896,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,118,500 1,969,500 8,088,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,796,040 0 1,796,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,322,460 1,969,500 6,291,960

งบดําเนินงาน 1,932,000 263,160 2,195,160
    ค่าตอบแทน 200,000 80,000 280,000

    ค่าใช้สอย 1,072,000 90,000 1,162,000

    ค่าวัสดุ 288,000 88,160 376,160

    ค่าสาธารณูปโภค 372,000 5,000 377,000

งบลงทุน 280,300 145,000 425,300
    ค่าครุภัณฑ์ 180,300 45,000 225,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000 200,000

งบรายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000
    รายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000

งบเงินอุดหนุน 38,000 0 38,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 38,000 0 38,000

                              รวม 8,386,800 2,377,660 10,764,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 572,520 0 572,520
    ค่าใช้สอย 552,520 0 552,520

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 90,000 90,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 90,000 90,000

                              รวม 572,520 90,000 662,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 927,240 1,426,620 2,353,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 927,240 1,426,620 2,353,860

งบดําเนินงาน 290,000 1,553,830 1,843,830
    ค่าตอบแทน 50,000 30,000 80,000

    ค่าใช้สอย 180,000 828,130 1,008,130

    ค่าวัสดุ 59,000 695,700 754,700

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,042,000 1,042,000
    เงินอุดหนุน 0 1,042,000 1,042,000

                              รวม 1,217,240 4,122,450 5,339,690

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 285,000 285,000
    ค่าใช้สอย 285,000 285,000

                              รวม 285,000 285,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 998,180 0 998,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 998,180 0 998,180

งบดําเนินงาน 195,000 50,000 245,000
    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 100,000

    ค่าวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

                              รวม 1,203,180 50,000 1,253,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 2,627,060 2,627,060
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,627,060 2,627,060

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

                              รวม 2,927,060 2,927,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 35,000

                              รวม 65,000 65,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 0 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 70,000 90,000
    เงินอุดหนุน 20,000 70,000 90,000

                              รวม 120,000 70,000 190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 1,265,400 1,265,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,265,400 1,265,400

งบดําเนินงาน 432,240 432,240
    ค่าตอบแทน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 126,000 126,000

    ค่าวัสดุ 206,240 206,240

งบลงทุน 21,000 21,000
    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 21,000

                              รวม 1,718,640 1,718,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                              รวม 40,000 40,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,650,450 8,650,450
    งบกลาง 8,650,450 8,650,450

                              รวม 8,650,450 8,650,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 9/9



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง
อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 32,265.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 37,093.00 24,327.00 29,332.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 43,202.53 41,695.50 47,129.00 50,568.00 2.52 % 51,841.00
     ภาษีป้าย 4,320.00 2,617.00 3,934.00 3,249.00 81.41 % 5,894.00

รวมหมวดภาษีอากร 84,615.53 68,639.50 80,395.00 103,817.00 90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 200.00 500.00 -20.00 % 400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 58.20 0.00 100.00 % 120.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 51,730.00 53,520.00 16,500.00 203.03 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 53,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 290.00 470.00 400.00 25.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมการแพทย 0.00 44,840.00 55,270.00 50,000.00 21.60 % 60,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 170.00 540.00 500.00 40.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 27,850.00 5,060.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 5,700.00 4,730.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 2,400.00 3,000.00 -17.33 % 2,480.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 81,370.00 108,050.00 117,188.20 75,900.00 120,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 124,578.87 197,512.32 170,270.40 100,000.00 88.00 % 188,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 124,578.87 197,512.32 170,270.40 100,000.00 188,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 12,500.00 0.00 97,500.00 110,000.00 -2.00 % 107,800.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,510.00 300.00 200.00 1,200.00 -83.33 % 200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,010.00 635.00 97,700.00 111,200.00 108,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 560.22 227,428.30 454,331.10 350,000.00 42.57 % 499,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,459,606.52 8,096,370.81 8,009,143.10 7,000,000.00 23.00 % 8,610,057.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,789,792.55 2,130,321.71 1,998,473.26 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,652.72 71,226.22 57,335.62 45,000.00 33.33 % 60,000.00
     ภาษีสุรา 1,038,857.36 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,504,940.22 4,039,111.67 4,425,449.65 3,300,000.00 47.51 % 4,867,745.00
     ภาษียาสูบ 0.00 1,503.50 1,707.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 37,699.49 30,860.86 38,399.93 25,000.00 68.95 % 42,238.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 135,405.96 93,014.41 149,874.66 125,000.00 31.89 % 164,860.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

912,546.00 703,864.00 543,768.00 466,000.00 28.35 % 598,100.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,934,061.04 15,393,701.48 15,678,482.52 13,313,000.00 16,944,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,206,703.00 12,568,565.00 13,184,875.00 16,076,797.00 -10.14 % 14,446,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,206,703.00 12,568,565.00 13,184,875.00 16,076,797.00 14,446,000.00
รวมทุกหมวด 27,464,338.44 28,337,103.30 29,328,911.12 29,780,714.00 31,896,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,896,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 90,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 32,265 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 51,841 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีป้าย จํานวน 5,894 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 120,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 400 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 120 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
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คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 60,800 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 700 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 2,480 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 188,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 188,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 108,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 107,800 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว  ต่ํากวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,944,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 499,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,610,057 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,867,745 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
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ภาษียาสูบ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 42,238 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 164,860 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 598,100 บาท

ประมาณการไว  สูงกวาปที่ผานมา  โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,446,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 14,446,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง

อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,896,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,386,800 บาท

งบบุคลากร รวม 6,118,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,796,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 342,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  
 เป็นเงิน 163,200  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน    เป็นเงิน  179,520  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 21,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน  
เป็นเงิน 10,500 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน   เป็นเงิน 10,560 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 21,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  
 เป็นเงิน 10,500  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  
880  บาท/เดือน   เป็นเงิน  10,560 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 43,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  11,220  บาท/เดือน
 เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 9,180  บาท/เดือน เงินคาตอบแทน
รายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200  บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,322,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,763,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  8  อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง  
เป็นเงิน 490,800 บาท
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(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหนง  เป็นเงิน 409,320 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง  
เป็นเงิน 422,640 บาท
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง 
 เป็นเงิน 323,760 บาท
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง  
เป็นเงิน 355,320 บาท
(6) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง  
เป็นเงิน 303,240 บาท
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 302,280 บาท
(8) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง 
 เป็นเงิน 155,640 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
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เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,420 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร)  เป็นเงิน  14,640  บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพ  เป็นเงิน 3,780 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในระบบแทง
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  4,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  48,000  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(3) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,190,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  10  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
จํานวน  2  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  
จํานวน  1  อัตรา 
(3) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถดับเพลิง)  
จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจางตามทั่วไป  (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)  
จํานวน  1  อัตรา
(6) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานประจํารถขยะ)  
จํานวน  1  อัตรา
(7) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 218,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง   10 อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  2  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(3) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถดับ
เพลิง)  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(6) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(7) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,932,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท
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(1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน 80,000 บาท  
(2)ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติ
ราชการตามเกณฑและแบบประเมินที่ ก.ท. กําหนด และคณะ
กรรมการดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับบริหารทองถิ่นระดับอํานวยการทองถิ่น
 จํานวน 10,000บาท
(3)เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบานเชียงอื่นๆ 
 จํานวน 60,000 บาท  ที่ดําเนินการ 
(4)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
จํานวน  10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
6) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 93)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

ค่าใช้สอย รวม 1,072,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางเอกชนดําเนิน
งานของ อปท.  คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  คาใชจาย
ในการจัดทําเว็บไซต  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่
ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไม
สามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไป
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ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการ
รองขอของผูมีสิทธิรับเงิน  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการ
กําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสู
คน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให   คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใชในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  บานพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพัก
อาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอด
สถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจายตางๆ ที่เกิดจาก
การใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ  และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
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 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ 
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาดอกไม
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสาน
งานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถิ่น
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2.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5. คาใชจายในการจัดหาอาหารสําหรับผูป่วยสามัญ ผูป่วยโรค
เรื้อน ของสถานบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
อาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
7. คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางของชาติ  
8. คาใชจายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา

จํานวน 7,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาว
ตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว กรณี
ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นสวนรวม  คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานจาง
สวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ  หรือผูใหความชวย
เหลือ  หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน   คาใชจายเกี่ยวกับคา
สินไหมทดแทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชดใชกรณีที่เจขาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทํา
ละเมิดตอบุคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่  รายจายตางๆ เกี่ยว
ของ และสามารถเบิกไดในประเภทนี้  
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
8)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสิน
ไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอก  ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
9) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
10) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 94)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 95)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ระเบียบวาดวยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเชียง  เกี่ยวกับการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น  หรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเผยแพร กระตุนเตือนใหประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิ
และหนาที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนใหประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งใหไดมากที่สุด  อีกทั้งใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาว
สารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ได
รับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่การเลือกตั้ง  คาป้าย  แผนพับ และ
สื่ออื่นๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 94)
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สรางสุขในสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สรางสุขในสํานัก
งาน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 97)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาน
เชียง พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสามารถเรียนรู ทักษะและศิลป
วัฒนธรรมในภูมิภาคที่ตางไป เพื่อนํามาปรับใชในทองถิ่นตน การ
เรียนรู และเสริมสรางทักษะในการอยูรวมกัน และทํางานรวมกัน
เป็นทีมจากสภาวการณตางๆ สิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อลด ขจัดความ
ขัดแยงของคนในองคกร เพื่อสรางพลังจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากร
สามารถนําคุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการดําเนินชีวิต เพื่อใหมีศิลปะการเป็นผูนํา เป็นผูบริหารที่
ดีโดยใชหลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความออนนอมและให
อภัยซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูตอองคกร มีการสื่อสารที่ดี มี
พฤติกรรมบริการดวยหัวใจของความเป็นมนุษย มีการพัฒนาดาน
อารมณ EQ ลดอัตราตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่น สมารถทํางานเป็นทีมได มีพลังในการทํางานอยางมีความ
สุข มีทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร หัวหนางาน หนวยงาน เพื่อน
รวมงาน เป็นตน   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
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เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 96)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
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วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 99)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/4/2564  15:20:27 หนา : 30/181



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 99)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
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แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  95)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุ
สัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  102)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 96)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
โขนละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 96)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
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ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตนโดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
 เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
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 (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  100)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 372,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 93)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 93)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 93)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 93)

งบลงทุน รวม 280,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 75,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 
จําวน  2  เครื่อง  ดังนี้ 
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1  เครื่อง
 ราคา 47,000 บาท
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1
  เครื่อง ราคา 28,600 บาท  
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ณ  ธันวาคม 2562
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 96)
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จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เกาอี้บุนวม
(2) มีพนักพิงสูง
(3) มีลอเลื่อน 
(4) มีที่พักแขน  
(5) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ณ  ธันวาคม  2562
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 111)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3   จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 92)

เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอย
กวา 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  92)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 700  บาท  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
3) สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
4) สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยาง
นอย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
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แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ส .2561-2565  หนา 97)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการปรับปรุงหองประชุมหลังเดิม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองประชุม (หลังเดิม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 94)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเชียง จางสถาบันหรือองคกรในการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง จางสถาบันหรือองคกรในการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 94)
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแหในงานประเพณีประจําปทุง
ศรีเมือง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอหนองหาน  ในการดําเนินงานตาม
โครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแหในงานประเพณีประจําป
ทุงศรีเมือง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461  ลงวันที่ 8
 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและ
อําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่  7
 สิงหาคม 2561  เรื่องชักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 116)
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โครงการเงินอุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีในการจัด
งานประจําปทุงศรีเมือง

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461  ลงวันที่ 8
 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและ
อําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่  7
 สิงหาคม 2561  เรื่องชักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 120)
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เงินอุดหนุนการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนอําเภอหนองหาน เป็นคาดําเนินการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461  ลงวันที่ 8
 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและ
อําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่  7
 สิงหาคม 2561  เรื่องชักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 120)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,377,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,969,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,969,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,289,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 468,960 บาท
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 328,200 บาท
(3) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 146,640
 บาท
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 146,640 บาท
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(5) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 198,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
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เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มการครองชีพ  เป็นเงิน 25,560 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในระบบแทง
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนลูกจางประจํา  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้
1) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี   1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 275,760 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
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ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 332,520 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ   (ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ)    จํานวน  1  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1
  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
 (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 263,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  60,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
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สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  10,000  บาท   
-ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 93)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
ใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ไดของ อปท. เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมาย
กําหนดและการเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน  ดัง
นี้  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คา
จางเอกชนดําเนินงานของ อปท.  คาใชจายในการใชสถานที่อื่น
ชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเผย
แพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.  คาธรรมเนียมในการคืน
บัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งให

วันที่พิมพ : 27/4/2564  15:20:27 หนา : 64/181



งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุด
วิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจาก
ตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน  คาใชจายตางๆ ที่เกิด
จากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณี
ที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากร
เพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติ
งานตามภารกิจปกติ  และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรงงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ มกราคม 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดเก็บราย
ได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (e-LAAS)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษี โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด
และปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 98)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

ค่าวัสดุ รวม 88,160 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
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โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 96)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ

วันที่พิมพ : 27/4/2564  15:20:28 หนา : 75/181



สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน
 เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา   100)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 93)

งบลงทุน รวม 145,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจักรยานยนต  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ณ
  ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 (กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 98)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการตอเติมหองทํางานกองคลัง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอเติมหองทํางานกองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 92)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 572,520 บาท

งบดําเนินงาน รวม 572,520 บาท
ค่าใช้สอย รวม 552,520 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกูชีพ - กูภัยตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 222,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการโครงการกูชีพ - กูภัยตลอด 24
 ชั่วโมง  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 90)
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โครงการปรับปรุงรถกูชีพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรถกูชีพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 91)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดทําประชาสัมพันธป้องกันอุบัติเหตุจาการ
จราจร  คาจัดดานตรวจ  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําดาน
ตรวจ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณใน
การตั้งดานตรวจ ฯลฯ  และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนี้  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 89)
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  คา
วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 91)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ดังนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 83)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบลงทุน รวม 90,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงแบบชุดคลุม  จํานวน 3 ชุด   จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ณ ธันวาคม 2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 90)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,217,240 บาท

งบบุคลากร รวม 927,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 927,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 739,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้ 
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(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 402,720 บาท
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 336,360
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 122,160 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  40,000  บาท  
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน  10,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
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เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางเอกชนดําเนิน
งานของ อปท.  คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  คาใชจาย
ในการจัดทําเว็บไซต  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่
ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไม
สามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการ
รองขอของผูมีสิทธิรับเงิน  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการ
กําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสู
คน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให  คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใชในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  บานพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพัก
อาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอด
สถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจายตางๆ ที่เกิดจาก
การใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ  และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
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กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
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แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

ค่าวัสดุ รวม 59,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตาฯ
ลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
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กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
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คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 96)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน
 เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
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รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา  100)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปูลู หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา   93)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,122,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,426,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,426,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 926,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1)  ครู  คศ 3  จํานวน  1   ตําแหนง  เป็นเงิน 328,080 บาท
(2)  ครู  คศ  2  จํานวน 1  ตําแหนง  เป็นเงิน 327,840 บาท
(3)  ครู  คศ 1  จํานวน  1 ตําแหนง  เป็นเงิน 270,720 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนังกานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
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 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

-เพื่อมาจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1191  ลงวันที่  12 มิถุนายน  2558  เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22 มิถุนายน  2561  เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 317,640 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1)  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1)  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1
  ตําแหนง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,553,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.ตามสิทธิที่ควรจะ
ไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)
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ค่าใช้สอย รวม 828,130 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมกิจกรรมผู
เรียน ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูและสงเสริม
การเรียนรู เพื่อจายเป็นคาจัดตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดงาน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม คาป้ายโครงการ ฯลฯและคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนี้  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 86)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 808,130 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานเชียง จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําออ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปูลู)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2
 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําออ นักเรียน  56  คน  เป็น
เงิน  274,000  บาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปูลู   นักเรียน  55  คน  เป็น
เงิน  274,000 บาท 
-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุการ
เรียนการสอน)  จํานวน  188,700  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาวัสดุการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
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สงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาวัสดุการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เชียง จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําออ,  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปูลู)  
-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบผูเรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)  จํานวน   125,430   บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
ผูเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเชียง จํานวน 2 แหง (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานคําออ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปูลู)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
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8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 86)

ค่าวัสดุ รวม 695,700 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 695,700 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเชียง  จํานวน  212,700   บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เชียง  จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําออ,  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปูลู)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.  จํานวน  483,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 3 แหง  (โรงเรียนบานดูนประชา
รัฐ,  โรงเรียนบานปูลู,  โรงเรียนบานคําออ  จํานวน  260  วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของ
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(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 86)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําออ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคําออ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 102)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปูลู จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 102)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,042,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,042,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการคุณธรรมจริยธรรมใหแกโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  3 แหง (รร.บานปูลู 
รร.บานคําออ  รร.บานดูนประชารัฐ)
 ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 114)
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อุดหนุนโครงการสนับสนุน (อาหารกลางวัน) จํานวน 1,012,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 3
 แหง (โรงเรียนบานดูนประชารัฐ,โรงเรียนบานปูลู,โรงเรียนบาน
คําออ)   จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของตางๆ
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 86)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 285,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหกับกรรมการหมูบาน 9 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท เพื่อ
เพิ่มพูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 83)
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โครงการพัฒนาศักยภาพใหแกผูนําสุขภาพ ผูนําชุมชน และ อสม. จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพใหแก
ผูนําชุมชน และอสม.  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 82)

โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมสุนัขและแมว
จรจัด

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบาและทําหมันสุนัขและแมวจรจัดภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็ดพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี   คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อวัคซีน  ไซริงคพลาสติก  พรอม
เข็ม  ยาคุมกําเนิด  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
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- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดตอและอาการ
สําคัญ
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
7) หนังสือกรมดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความรวม
มือเรงรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่เสี่ยง
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 82)

โครงการรณรงคและป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคารณรงคใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 82)

โครงการสรางพลังชุมชนเพื่อลดขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูในการจัดการขยะ
มูลฝอย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใช
จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- ตามพระราชบัญญัติ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ.ศ
. 2535
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ. 2530
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการ
เก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ละทิ้ง  เคลื่อนยาย และการขนสงสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ฉบับที่1) พ.ศ. 2531
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใช
จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
9) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(กองสวัสดิการสังคม)  
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 84)
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดตอและอาการ
สําคัญ
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
7) หนังสือกรมดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความรวม
มือเรงรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่เสี่ยง
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
11)หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
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ควัฒน วรขัติยราชนารี
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
14) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
17) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 83)

ตรวจสอบขอมูลจํานวนสัตวและทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสุนัขและแมว และการขึ้นทะเบียบ
สัตว
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดตอและอาการ

วันที่พิมพ : 27/4/2564  15:20:28 หนา : 118/181



สําคัญ
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
7) หนังสือกรมดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความรวม
มือเรงรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่เสี่ยง
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
11)หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
14) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
17) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 83)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,203,180 บาท

งบบุคลากร รวม 998,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 998,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 772,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน  369,480 บาท
(2) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง   เป็นเงิน   บาท  เป็น
เงิน  234,620 บาท
(3)  เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน   บาท  เป็นเงิน  168,360 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 183,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 75,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล 
จํานวน  10,000  บาท  
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน  5,000
 บาท
(3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
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(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
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อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตาฯ
ลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 101)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 100)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตนโดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board)
 เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร 

วันที่พิมพ : 27/4/2564  15:20:28 หนา : 132/181



(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)
 เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) Ethernet Card, Lan Card,
 Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระ
เบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา  100)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่  จํานวน  1 ตัว  จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ณ
 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 (กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 98)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส สตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอย
โอกาส สตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เป็นคาป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม ฯลฯ  และคาใชจายอื่น
อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
- ตามพระราชบัญญัติ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ
. ๒๕๕๐
4) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 81)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,927,060 บาท

งบลงทุน รวม 2,627,060 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,627,060 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเชียง ม.13 สายนา
นายพนม – เชื่อมถนนลาดยางบานคําผักกูด

จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50
 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50
 เมตร  ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 6
 ทอ พิกัด 310684-310657 192365-1926485 (กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 76)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับคอนกรีตเดิม) บาน
ดูน ม.14 จากสี่แยกบานนายวิขัย ใสโยธา – หนาบานนายพิทักษ อา
ษาสิงห

จํานวน 255,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัด 311074-311194 
 1920153-1920141 (กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  เพิ่มเติม ฉบับ 1
 หนา 144)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเชียง ม.11 ซอยตอง
ทึง – บานพอชาติ

จํานวน 488,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
 พิกัด 314545-314708  1927229-1927108
 (กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 75)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเชียง ม.2 (ซอยจันทร
เพ็ง)

จํานวน 117,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00
 เมตร ยาว 75.00 เมตร ไหลทาง 0.50 เมตร 
 พิกัด 311968-311928  1926424-1926488 
(กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1  หนา 141)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเชียง ม.2 (ซอยแดน
ผการัตน)

จํานวน 96,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00
 เมตร ยาว 62 เมตร ไหลทาง 0.50 เมตร 
พิกัด 312184-312148 1927318-1927284 
(กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1หนา 141)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเชียง ม.2 (ซอยสิงค
แสนบานผูใหญบาน)

จํานวน 137,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.5
 เมตร ยาว 106.00 เมตร ไหลทาง 0.50 เมตร  
พิกัด 312034-311996 1927505-1927485
 (กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1หนา 141)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดูน ม.5 จากแยกโรงสี
พอทองมวน – บานนางมีนา แสนวันดี

จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50
 เมตร พิกัด 311066-311067  1919918-1919804 (กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 68)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปูลู ม.10 สายทาง
สระหลวง –นาพอชาญชัย

จํานวน 345,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.20
 เมตร  พิกัด 131325-312920  192209-1922131 (กอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 74)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปูลู ม.3 สายทางพอ
เหล็ก 
สุกัณหา(ป่าชา)

จํานวน 488,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางขางละ 0.50
 เมตร  พิกัด 311996-311821  1921661-1921696 (กอสราง
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 68)
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โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดูนคํา ม.14 จากสี่
แยกบานนายวิขัย ใสโยธา – แยกโรงเรียนบานดูน

จํานวน 75,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 1.00
 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร  (กอสรางตามแบบ อบต
.บานเชียงกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1  หนา 144)

โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ อบต.บานเชียง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับเกรดถนนในพื้นที่ อบต.บานเชียง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 1  หนา  144)
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู 7 จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาอําเภอหนองหาน  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง  หมู 7 บานแมลี –บานนาย
สมพร ระยะทาง 70 เมตร 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 บานนายวิเชียร ละโป้ – 
นายวิเชียร อุทุมพร บานแมลี  ระยะทาง 100 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 71)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง  หมู 9 จากบานนายเสนห ศรีไชย 
– บานนายสําราญ  ใจงูเหลือม

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาอําเภอหนองหาน  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง หมู 9 จากบานนายเสนห ศรี
ไชย – บานนายสําราญ  ใจงูเหลือม    ระยะทาง 400 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 72)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริการจัดศูนยการ
เรียนรูชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริการศูนยการเรียนรูชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 99)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว   
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 83)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอหนองหาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนโครงการโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอหนองหาน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461  ลงวันที่ 8
 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและ
อําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561–2565  หนา 118)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน   อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461  ลงวันที่ 8
 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและ
อําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา 118)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน ผูนําทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬานัก
เรียน เยาวชน ประชาชน ผูนําทองถิ่นมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายในพิธีเปดและปดการการแขงขันคาเลี้ยงรับรอง
กรรมการ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล   อุปกรณกีฬา คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรในการจัดสถานที่ คาสถาน
ที่ คาตอบแทนพิธีกร ฯลฯ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 85)
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โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น(ประเพณีเขาพรรษา) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีเขา
พรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 88)   
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โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานเชียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ. 2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 2563 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 85)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬาสัมพันธ 3 โรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกีฬาสัมพันธ  3
 โรงเรียน  (โรงเรียนบานดูนประชารัฐ ,โรงเรียนบานปูลู ,โรงเรียน
บานคําออ)  ในการดําเนินงานตามโครงการกีฬาสัมพันธ 3
 โรงเรียน   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 114)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีแหลงโบราณคดีมรดกโลกบานเชียง 
(โครงการเงินอุดหนุนการจัดขบวนแหในงานมรดกโลกบานเชียง)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอหนองหาน  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีแหลงโบราณคดีมรดกโลกบานเชียง 
(โครงการเงินอุดหนุนการจัดขบวนแหในงานมรดกโลกบาน
เชียง)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หนา  117)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,718,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,265,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  2
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง 
 เป็นเงิน 422,640 บาท
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง  
เป็นเงิน 297,900 บาท
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,240 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)   จํานวน  1
  ตําแหนง  
(3) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)  จํานวน  1
 ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 432,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  40,000  บาท  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน  10,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 100)

ค่าใช้สอย รวม 126,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางเอกชนดําเนิน
งานของ อปท.  คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชา
สัมพันธของ อปท.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  คาใชจาย
ในการจัดทําเว็บไซต  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่
ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไม
สามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไป
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ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการ
รองขอของผูมีสิทธิรับเงิน  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการ
กําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสู
คน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให   คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใชในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
เก็บขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  บานพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพัก
อาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอด
สถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจายตางๆ ที่เกิดจาก
การใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ  และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
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 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  101)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  101)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  101)

ค่าวัสดุ รวม 206,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  101)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 96,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  99)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตนโดยจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร
 ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  99)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  100)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
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เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ
 (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
 (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card,
 Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม
 (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา   100)

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ ธันวาคม  2562
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา  102)

แผนงานการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชน (เฉลิมพระเกียรติ) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่า
ชุมชน (เฉลิมพระเกียรติ)  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ตําบลบานเชียง
และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมใหคืนความอุดมสมบูรณ  เพื่อปลูก
ฝังจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บํารุง ดูแล รักษาและอนุรักษป่าไมใหมีความอุดมสมบูรณ  เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สีเขียวสรางความอุดมสมบูรณ ประชาชน
ตําบลวังโพธิ์ไดประโยชน จากการปลุกตนไมอยางแทจริง สามารถ
กินผล กินใบ และนําไมมาใชประโยชน  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชในการดําเนินโครงการ  คา
จางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา  84)
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โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อใชจายในการรณรงค  เป็นคาอาหาร  อาหาร
วางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม  คาป้ายโครงการและ
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นอัน
เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
- ตามพระราชบัญญัติ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หนา  84)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,650,450 บาท

งบกลาง รวม 8,650,450 บาท
งบกลาง รวม 8,650,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 118,836 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางกรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะ
ตองจาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
โดยคํานวณไดดังนี้  คาจางตามงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
 ที่ อบต. จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2   
โดยคํานวณไดดังนี้ คาจางตามงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 81)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559  
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 81)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  
ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 81)

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
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 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําลนตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแกไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ป 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และดินถลม ป 2560
10)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560    
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561     
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 91)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 81)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา
เนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา
เนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 82)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 177,614 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 101)
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