
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน

อําเภอทาวุง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,838,953 บาท
งบกลาง รวม 8,838,953 บาท

งบกลาง รวม 8,838,953 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบล ในอัตรารอยละหาของคาจาง
พรอมกับหักคาจางของพนักงาน สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กัน รวมทั้งการสงเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620  ลงวันที่  22  เมษายน  2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับจายเป็นเงินทด
แทนใหกับผูประกันตน  กรณีลูกจางเจ็บป่วยจากการทํางาน
กรณีทุพพลภาพจากการทํางาน  กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทํางาน
หรือนายจางสั่ง กรณีคารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจากทํางาน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,938,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 1 หนาที่  44)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,212,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินนเบี้ยยังชีพความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  2  หนาที่  84)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 , 17
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  3  หนาที่  84)

เงินสํารองจาย จํานวน 118,453 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาคการณไดลวงหนา
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป
โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญ
หาความเดือดรอนของประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560  และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  4  หนาที่  84)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  เพื่อไวใช
ในการยังชีพหลังเกษียณอายุ หรือพนจากราชการไปแลว
(กองการศึกษาฯ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 313,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยใหคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
- เป็นไปตามระเบียบ  ขอกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราช การสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500  และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2563
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน (สปสช) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,686,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,062,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 600,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รอง
นายก อบต./เลขานุการนายกฯ  จํานวน  12  เดือน  
ดังนี้
1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 20,400.- บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  244,800.-  บาท
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 11,220.- บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 269,280.- บาท
3.  เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750
  บาท  จํานวน 12  เดือน    เป็นเงิน  21,000.-  บาท
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ  880 บาท  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้
1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
 บาท จํานวน 12 เดือน    เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ  880 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,120.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,972,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา  สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ดังนี้
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน 1 อัตรา
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน 1 อัตรา
4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,405,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,903,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เพื่อจายใหกับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 1/3/2565  11:36:16 หนา : 7/88



เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา  ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ  7,000
.- บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000.-  บาท
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ 3,500
.- บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 42,000.- บาท
3. หัวหนาสํานักปลัด  อัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท
และคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000.- บาท   จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000.-  บาท 
(สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําปสําหรับลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
เงินคาจางของลูกจางประจํา  จํานวน 12 เดือน  รวม 1
 อัตรา  โดยจายใหแกลูกจางประจํา  ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,166,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 201,500 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่น ผูบริหารทองถิ่น  จํานวน  197,650.-  บาท
-  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสภา
ชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562  
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  จํานวน  3,850.-  บาท
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559  จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 498,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ และปายขอความตาง ๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําปายประกาศและปายขอความ
ตางๆ รวมทั้งปายประชาสัมพันธตางๆ ที่ใชในราชการ
(สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเป็นคนงานทั่ว
ไปชวยปฏิบัติงานดานตางๆ ของทางราชการ
(สํานักปลัด)
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คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาแบก
สัมภาระคาบริการดูดหองน้ํา  และคาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นใน
ราชการ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา  อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน  รถยนตทางราชการ (รถ
สวนกลาง  รถประจําตําแหนง  รถรับรอง)  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จําทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณีหนวย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชน ตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกรายรับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และเพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายเพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  
3.  ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมอคอน  โดยมีคาใชจาย เชน คาจัดสถาน
ที่ คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ  คาปาย
โครงการ  รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563
(สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลัยสําหรับพิธีการ
วันสําคัญตางๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา สําหรับใชในการงานพิธีการในวันสําคัญตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคล ตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไมตาง ๆ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตาง ๆ คาพวงมาลาและพานประดับพุมดอกไมตาง ๆ
(สํานักปลัด)

โครงการรักษาความสะอาด  ถนนสายหลัก  สายรองและการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ  เชน คา
ปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   ลําดับที่  3 หนาที่  92)
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมอคอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอ
ใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมอ
คอน ดําเนินการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน เก็บรวม
รวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สรุปผล
การวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สงมอบรายงาน
ผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  ใหกับมหาวิทยาลัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและ
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
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 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. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 153,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เป็นตน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  กระดาษ  หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เป็น
ตน เชน  หมอ  กระทะ กะละมัง  มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา จาน
รอง  ถวยชาม  ผงซักฟอก  สบู น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ไม
กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอน้ําฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามัน
จาระบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เป็นตน  เชน  ขาตั้งกลอง  ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟลภาพยนตร ปายประชา
สัมพันธ พูกัน  สี กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่การด
  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เป็นตน เชน  แผนหรือ
การบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc, 
F lash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reet Magnetic Tape, Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เมน
บอรด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card)  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 225,600 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ  และภารกิจที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมคอน  
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานทั้งทางไกล  ภายใน
ประเทศ  ตางประเทศ  โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   คาธนาณัติ    คาดวงตรา
ไปรษณียอากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 1,446,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,446,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอย
กวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไมนอยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษ
ฎีกาและหนังสือ ดังนี้  
1. ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
(สํานักปลัด)

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(Inverter) จํานวน 85,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 42,500.-  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถประจําตําแหนง จํานวน 1,317,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถประจําตําแหนง จํานวน  1  คัน
-  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,200 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมเกิน 130 กิโลวัตตหรือกําลังมอเตอรไฟฟาสูงสุดไมเกิน 150
 กิโลวัตต 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2
  ลําดับที่  1  หนาที่  27)

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี ของอําเภอทาวุง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนาที่ 60)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 457,000 บาท
งบบุคลากร รวม 370,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เพื่อจายใหกับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนัก
งานสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา  อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,138,958 บาท
งบบุคลากร รวม 1,650,470 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,650,470 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,202,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบลในสวนกองคลัง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.  ผูอํานวยการกองคลัง    จํานวน  1  อัตรา
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
3.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1  อัตรา
4.  เจาพนักงานพัสดุ      จํานวน  1 อัตรา
5.  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ  ใหกับพนักงานสวนตําบลในสวนกอง
คลัง  จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 357,810 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจในสวนกอง
คลัง  จํานวน 2 อัตรา จํานวน  12  เดือน  ไดแก 
1.  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  
2.  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 591,988 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
ในกองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนเก็บคาน้ําประปาหมูบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่จดมาตรน้ําและ
เก็บคาน้ําประปาประจําหมูบาน  จํานวน 3 อัตรา
(กองคลัง)

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติหนาที่เป็นผูชวยเจา
หนาที่พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)

คาจางเหมาบริการจัดทําของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําของคาบริการกําจัดปลวก
แมลง คาแปลเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  ถายสําเนา
เอกสาร หรือคาบริการอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
(กองคลัง)

คาจางเหมาบริการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธงาน อบต. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธงานของ อบต. เชน
วารสารรายงานประจําป  แผนพับ  คูมือติดตองาน ปายไว
นิล ฯลฯ
(กองคลัง)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นๆ อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นเป็นตน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  กระดาษ  หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เป็นตน  เชน   แผน
หรือการบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, F l
ash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reet  Magnetic Tape ,
Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิว
เตอร  เมนบอรด (Main Board) เครื่องกระ
จายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอ
นิกส (Card)  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประ
มาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,988 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,988 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 896,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 896,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับ
เบิ้ลแค็บ จํานวน  1  คัน
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2
 ลําดับที่  2 หนา  27)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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     2)  หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจํา หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB  จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษ
ฎีกาและหนังสือ ดังนี้  
1. ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
(กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA  
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษ
ฎีกาและหนังสือ ดังนี้  
1. ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 69,000 บาท
งบบุคลากร รวม 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เพื่อจายใหกับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 9,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 789,000 บาท

งบบุคลากร รวม 316,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 316,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เพื่อจายใหกับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  จํานวน  25,000  บาท
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

2.  เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนในการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมอคอน  จํานวน  20,000  บาท
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 7271
  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก 
เพื่อชวยการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ของ อบต.
(สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560  และที่แกไขเพิ่มเติม
2.  หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
  ลงวันที่  7  มีนาคม  2560
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/6768
  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 7508
  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2561
5.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798  ลงวัน
ที่  29  ธันวาคม  2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่  2 ลําดับ
ที่  2  หนาที่ 12)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

โครงการจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม โดยมีคาใชจาย เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4. หนังสือกรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 62)
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โครงการจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต  โดยมีคาใชจาย เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4. หนังสือกรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 62)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน

จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน  โดยมีคาใช
จาย  เชน  ปายโครงการ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329  ลงวัน
ที่  26  ธันวาคม  2562 
4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว  440  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2
  ลําดับที่ 1 หนา 2)

วันที่พิมพ : 1/3/2565  11:36:16 หนา : 41/88



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 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. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอน้ําฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามัน
จาระบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สําหรับงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่มีลักษณะวัสดุคงทน หรือสิ้น
เปลือง เชน กระบองไฟ เสื้อสะทอนแสง ไฟฉาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 459,600 บาท

งบบุคลากร รวม 330,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้ 
1.  ผูอํานวยการกองการศึกษา
2.  นักวิชาการศึกษา
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 3 เดือน
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  12 เดือน
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12 เดือน
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 129,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 43,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจาง
(กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 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. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นเป็นตน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  กระดาษ  หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอน้ําฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามัน
จาระบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอ
ลื่น  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอรประ
เภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เป็นตน เชน  แผนหรือการบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable  Disk , Compact Disc
 , Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reet Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิว
เตอร  เมนบอรด (Main Board)  เครื่องกระ
จายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอ
นิกส  (Card)  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ   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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,720,369 บาท
งบบุคลากร รวม 3,099,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,099,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,546,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู  สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมอคอน  ดังนี้
1. ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  2  อัตรา
2. ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริ
ย  จํานวน 1 อัตรา
3. ครู คศ.2    จํานวน  1  อัตรา
4. ครูผูชวยของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย จํานวน  5  อัตรา
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและพนักงาน
ครู จํานวน  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย
2. ตําแหนง ครู คศ.2
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,278,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและปรับปรุงคาตอบแทน
ของพนักงานจางประจําป  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา  ประกอบดวย
- ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยครู         จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก       จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางทั่วไป       จํานวน  3 อัตรา  ประกอบดวย
- ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย  ตําแหนง ภารโรง      จํานวน  1 อัตรา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  2 อัตรา
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 98,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  ประกอบดวย
-  ตําแหนง   บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก         จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา  
และคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3
  อัตรา   ประกอบดวย
-  ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย  ตําแหนงภารโรง           จํานวน  1 อัตรา
-  ตําแหนง  คนงานทั่วไป   จํานวน  2 อัตรา
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 4,200,549 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,420 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 149,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 3,280,040 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก เป็นคนงานทั่วไปเพื่อชวย
ปฏิบัติงานดานตางๆ ของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(กองการศึกษา)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจาย เชน คาปาย คา
วัสดุ  อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนาที่  64)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
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คาใชจายพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,191,000 บาท

เพื่อนําไปจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย  เชน คาจาง
เหมาบริการงานการสอน  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุ
อุปกรณในการเรียนการสอน  คาสาธารณูปโภคตางๆ  ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบและพระราชบัญญัติดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ. 2560
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง 1 ลําดับ
ที่ 1 หนาที่ 34)
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คาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 787,165 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย  ประกอบดวย
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัว (top up)  เป็น
เงิน  406,000.-  บาท แยกเป็นระดับชั้น  ดังนี้
-  ระดับอนุบาล    เป็นเงิน  102,000.- บาท
-  ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน  304,000.- บาท
2. คาหนังสือเรียน  เป็นเงิน 128,565.- บาท
-  ระดับอนุบาล      เป็นเงิน   12,000.- บาท
-  ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน 116,565.- บาท
3. คาอุปกรณการเรียน  เป็นเงิน  74,400.-  บาท
-  ระดับอนุบาล     เป็นเงิน  12,000.- บาท
-  ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน  62,400.- บาท
4. คาเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน 75,600.-  
บาท
-  ระดับอนุบาล   เป็นเงิน  18,000.- บาท
-  ระดับประถมศึกษา   เป็นเงิน  57,600.- บาท
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เป็นเงิน  102,600.- บาท
-  ระดับอนุบาล   เป็นเงิน  25,800.- บาท
-  ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน 76,800.-บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด หนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 5 หนาที่  65)
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โครงการแขงขันกีฬา จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ  เชน  คา
ปายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  2  หนาที่  64)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 59,450 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวย
1. คาจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ตั้งไว 42,500.-  บาท
-  เด็กอายุ  2 - 5  ป  จํานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ป
2. คาหนังสือเรียน        ตั้งไว  3,000.-  บาท
-  เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท/ป
3. คาอุปกรณการเรียน   ตั้งไว 3,000.-  บาท
-  เด็กอายุ 3-5 ป  จํานวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท/ป
4. คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  4,500.- บาท
-  เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 15 คน ๆ ละ 300 บาท/ป
5.  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ตั้งไว 6,450.-  บาท
- เด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 15 คน ๆ ละ 430 บาท/ป
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 2 หนา 34 )
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น)

จํานวน 16,800 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายอินเตอรโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย  เพื่อจาย
ระบบ  ADSL   เป็นเงิน  9,600.-  บาท  ระบบ  Wifi    เป็น
เงิน  7,200.-  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 8 หนา 67)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริยที่บิดา มารดา หรือผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือน ไม
เกิน 36,000 บาท/ป  สําหรับเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษา อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่  4 หนา  37)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) จํานวน 1,052,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  245 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท/คน เป็นเงิน 128,625
.-  บาท
และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย  จํานวน 200
 วัน  อัตรามื้อละ 21 บาท/คน  เป็นเงิน 924,000.- บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 9 หนา 67)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุและครุภัณฑตาง  ๆ
  ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 771,089 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 661,089 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียน ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท  เป็นเงิน  47,905.- บาท
2. โรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย  สําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถม
ศึกษา  จํานวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 421,564
.- บาท
3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1 แหง  โรงเรียนวัดถ้ํา
ตะโก  จํานวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 191,620
 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท  0816.2/ ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในการกอสรางตางๆ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนในสังกัด  หรือวัสดุกอสรางอื่นๆ
ที่จําเป็น  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอน้ําฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 1/3/2565  11:36:16 หนา : 63/88



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามัน
กาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจาระบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน) จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน   สําหรับเด็กนัก
เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  จํานวน 1 แหง  คือ
-  โรงเรียนวัดถ้ําตะโก  จํานวน 100 คน  อัตรามื้อละ 21
 บาท  ตอคน รวม 200 วัน
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2 /ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1
 ลําดับที่ 3 หนา 36)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 388,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 388,340 บาท

ค่าใช้สอย รวม 388,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 84,000 บาท

เพื่อนําไปจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาในระดับงานมัธยมของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย เชน คา
จางเหมาบริการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบฯ  และพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลําดับ
ที่ 8 หนา 19)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน)

จํานวน 286,340 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  ประกอบดวย
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัว (top up)  เป็น
เงิน  180,000.-  บาท
2. คาหนังสือเรียน   เป็นเงิน  36,340.- บาท
3. คาอุปกรณการเรียน  เป็นเงิน  16,800.- บาท
4. คาเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน 18,000.-  บาท
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เป็นเงิน 35,200.- บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 5 หนา 39)

โครงการสนับสุนนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริยที่บิดา/มารดา หรือผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือน ไม
เกิน 3,600 บาท/ป  สําหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนตน  อัตราคน
ละ  1,500 บาท/ภาคเรียน  จํานวน 6 คน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว  3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 6 หนา 40)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 400,000 บาท

งบบุคลากร รวม 110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 110,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหนงผู
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 290,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบริบาล  จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ  5,000 บาท  จํานวน 12 เดือน     จํานวน   120,000   บาท
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
  ลงวันที่  18  ตุลาคม 2562
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ ว 2318
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
(กองสาธารณสุขฯ)

2.  เพื่อจายเป็นประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  จํานวน  170,000  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,552,460 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักกายภาพ
บําบัด  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12 เดือน
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,112,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลบานเขาสมอคอน จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน 
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,078,860 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่เดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือติดตอ
ราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราช
การของเจาหนาที่ พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการเงินอุดหนนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให
บริการดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาสมอ
คอน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
2.  หนังสืงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 5 หนาที่  74)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาน ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 63,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ โดยเป็นคาใชจายตาง ๆ
  เชน คาปายประชาสัมพันธโครงการ  คาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา  คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว คาใช
จายในการขับเคลื่อนโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่เกิดขี้
นในโครงการ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
(กองสาธารณฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1
 ลําดับที่ 1 หนา  42)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ ชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000  บาท จํานวน 10
 หมูบาน  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 8  หนา  75)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 147,000 บาท

งบบุคลากร รวม 147,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 147,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 358,000 บาท

งบบุคลากร รวม 262,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 262,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน  ดังนี้
-  ผูอํานวยการกองชาง
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 3,500.- บาท  จํานวน 12 เดือน ไดแก ตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 66,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  จํานวน  30,000  บาท     
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

2.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ   จํานวน  36,000  บาท
(กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองชาง)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอน้ําฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามัน
กาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจาระบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 18,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(สถานที่กลาง) อําเภอทาวุง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอทาวุง
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 4 หนา  78)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอทาวุง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปก
ครองอําเภอทาวุง เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด  อําเภอทาวุง ประจําป พ.ศ. 2565  ของ
จังหวัดลพบุรี  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 2 หนา  77)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 28,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จํานวน 28,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายตามโครงการจัดงาน
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  ประจําป พ.ศ. 2565
ของจังหวัดลพบุรี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 3 หนาที่  87)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 617,700 บาท

งบบุคลากร รวม 308,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 308,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป จํานวน 1 อัตรา
จํานวน  12  เดือน ดังนี้
- นายชางโยธา    จํานวน  1 ตําแหนง
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  12 เดือน  ดังนี้  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 2
 อัตรา จํานวน  12 เดือน  ดังนี้
1. ตําแหนง นายชางโยธา
2. ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 309,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง       
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 179,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อชวยปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ของทางราชการในตําแหนง  คนงานทั่วไป
(กองชาง)

คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ  และคาบริการอื่นๆ ที่จํา
เป็นในราชการ ฯลฯ
(กองชาง)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นอันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดตอราชการ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ   ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นเป็นตน  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  กระดาษ  หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประ
กอบและอะไหล ฯ  เชน ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เป็น
ตน  เชน  ไขควงประแจ แมแรง กุญแจปากตาย  ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สายไมล  เพลา ฟลมกรอง
แสง  น้ํากลั่น  เบรก ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หมอ
นา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  แกสหุงตม  น้ํามัน
เชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เตา  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาซ  น้ํามันเกียร  น้ํามัน
หลอลื่น  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 ที่  มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เป็นตน  เชน   แผน
หรือการบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, F 
lash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reet Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   เมน
บอรด (Main Board)  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card)  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,016,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,016,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,016,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12  หองเรียน  (ตอกเสาเข็ม)  
จํานวน  1  หลัง

จํานวน 1,016,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น  12  หองเรียน  (ตอก
เสาเข็ม  จํานวน  1  หลัง)
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2
  ลําดับที่  12  หนา  7)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักษน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ  เชน คา
ปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หนาที่ 90)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ  เชน คา
ปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   ลําดับที่ 2 หนาที่  90)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 114,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ   ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่ใชในกิจการงาน
ประปา เชน  สายไฟ ตูควบคุมปัมน้ํา และอุปกรณไฟฟา
ตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการงาน
ประปา เชน ทอน้ํา  ของอ  ขอตอ และอุปกรณตาง ๆ ที่จําเป็น
ตองใชในงานกอสราง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 46,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีทาวแขน (สําหรับผูชวยเจา
หนาที่ผลิตน้ําประปา  จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่
ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป  2563)
(กองชาง)

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําซัมเมอรซ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําซัมเมอรซ ขนาด 1.5 แรงมา 1
 เฟส 220 โวลท จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ (ราคาตามทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป 2563)
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   เปลี่ยนแปลง 1 ลําดับ
ที่  1 หนาที่  46)

ครุภัณฑสํารวจ

ลอวัดระยะทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ  10,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ (ราคาตามทองตลาด เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ป 2563)
(กองชาง)
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