
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,694,300 บาท
งบกลาง รวม 14,694,300 บาท

งบกลาง รวม 14,694,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของเงิน
คาจางและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางและผูชวยครูผู
ดูแลเด็กของ อบต.เมืองเตา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ
ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม–ธันวาคม) 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2
/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,554,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ
จายเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุโดยถือปฏิบัติถือปฏิบัติตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน  การเบิกจาย
เงินฯ 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561 
 หนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
ปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ โครงการเสริม
สรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการ   ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,984,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน   เบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวนแตในสวน
ของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ 
 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ถึงแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 หนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
ปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ โครงการเสริม
สรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการ   ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในพื้นที่ตําบลเมืองเตา  โดยผูป่วย
เอดสมีสิทธิ์จะไดรับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาท ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 2566
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการ  ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 19 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองเตา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบ
ประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมบท 1 สวน   และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจาย
เขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอปีและเป็นไปดวย
ความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน
สุขที่ประชาชนจะไดรับเป็นสําคัญ และสรางหลักประกันความมั่น
คงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสรางความเขม
แข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น                   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 1891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
               เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
 1506/11251 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 1808.2/ว 560 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที3่) พ.ศ
. 2565
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 424,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิใหนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตาม- 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ในอัตรา ไมนอยกวา รอยละ 40
  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําศพพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,366,660 บาท

งบบุคลากร รวม 6,399,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 513,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น  คือเงินเดือนนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท เงินเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน  2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย ไวไม
เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ว ันท่ีพ ิมพ ์ : 3/8/2565  15:06:21 หนา : 9/155



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คือ
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 1,750  บาท  
(2)  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 880  บาท  จํานวน 2  อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน  12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ
.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษผูบริหารทองถิ่น  คือ
(1)คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ  1,750 บาท 
(2)คาตอบแทนพิเศษรองนายกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ  880 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ
.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ  7,200 บาท  เป็นเงินโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ
.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  คือ
(1)คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเดือน
ละ 11,220 บาทเป็นเงิน 134,640 บาท
(2)คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเดือน
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
(3)คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเดือน
ละ 7,200 บาท   เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเป็น
เงิน 2,073,600 บาท จํานวน 24 อัตรา =  2,073,600  บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,310,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,058,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานของสํานัก
ปลัด
จํานวน 8 อัตรา คือ
(1)  นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)  
(2)  นักบริหารงาน อบต. ( รองปลัด )  
(3)  หัวหนาสํานักปลัด  
(4)  นิติกร  
(5)  นักทรัพยากรบุคคล  
(6)  นักจัดการงานทั่วไป    
(7) เจาพนักงานธุรการ  
(8) เจาพนักงานธุรการ  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
  เดือน  ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา (ปลัด อบต.) เดือนละ 7,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
ถือปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้
1.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับคําตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขอ
งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสายงานผู
บริหารของสํานักปลัด จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้ 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต
.) เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3.หัวหนาสํานักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน  12 เดือน  ถือปฏิบัติตาม 1.หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/ว 138 ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558
 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก
.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 1,811,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด 
ถือปฎิบัติตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการและ
พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559

ว ันท่ีพ ิมพ ์ : 3/8/2565  15:06:21 หนา : 15/155



ค่าใช้สอย รวม 952,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตางๆตามนโยบายของ
รัฐบาลและการดําเนินการและการใหบริการของ อบต.เมือง
เตา และคาประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารที่อบต.ดําเนิน
การทางสื่อตางๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559  

คาจางเหมาบริการเชาดูแลระบบ และคาบริการที่เก็บขอมูล
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาดูแลระบบ และคาบริการที่เก็บ
ขอมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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 งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมา พนักงานขับรถยนตสํานักงาน,เวร
ยาม, คนงานทั่วไป งานตอนรับบริการในกิจการของ อบต.และคา
จางเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จัดหาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท
 0808.2/ ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารในการอํานวยความสะดวก
ใหกับอบต.เมืองเตา และประชาชนที่มาติดตอราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  0808.2/ว 0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562 

คาใชจายในการออกรางวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารางวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯที่เกี่ยวกับการรางวัดที่สาธารณะ
ประโยชน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินพิสูจนสอบสวนตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ
การทําสาธารณประโยชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้  
 1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
  บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
2) คาใชจายในการจัดประชุม  ตั้งไว  40,000  บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียมที่
เกี่ยวของกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดประชุม
คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งขององคปกครองสวนทอง
ถิ่นตามอํานาจหนาที่ อาทิเชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาหอง
ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทํา พรบ.และคาประกันภัยชั้น 1 รถยนตสี่ประตู, รถยนตเอนก
ประสงค

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา พรบ. รถยนตสี่ประตู 2 คัน, รถยนตเอนกประสงค
1 คัน  คาประกันภัยชั้น 1 รถยนตสี่ประตู 2 คัน,รถยนตเอนก
ประสงค1คัน และอื่นฯลฯ เป็นตน ถือปฏิบัติตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21 
มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การใชและบํารุงรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 
-หนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการประกัน
ภัยรถราชการ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (คาจางที่ปรึกษา) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึง
พอใจ ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการสาธารณะของ อบต.เมืองเตาโดยจายเป็นคาจาง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ
ภายนอกเป็นหนวยสํารวจประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐหนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557     

คาใชจายในงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในงานรัฐพิธี เป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม พาน
พุม พานดอกไม รูปภาพ พวงมาลา คาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญตางๆ งานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว443 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม และสงเสริมพัฒนาจิต พนักงาน
สวนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม และสงเสริมพัฒนาจิต พนักงานสวนตําบล
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาถาย
เอกสาร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 ) หนา 189 ขอ 11

โครงการอบรมใหความรู ดานกฎหมายแกผูบริหาร  สมาชิกสภาทอง
ถิ่น   พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจางและ ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความ
รู ดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางและประชาชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาถายเอกสาร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 189  ขอ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และ
ทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแลของ อบต.เมืองเตา 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
  ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัววัสดุคง
ทน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรองถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติก
น้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา จาน ถวย กะละมัง ฯลฯวัสดุสิ้นเปลือง ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง แปรง ถุงมือ รองเทา ไมกวาดชนิด
ตางๆ เขง มุง ผาปูที่นอนปลอกหมอน หมอน ผาหมผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตาม หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 /ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ  ล็อคพวงมา
ลัยฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก ไฟหนา อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิคฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสิ้นเปลือง แก็สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  /ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การ
ดฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป,แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม ป้ายไวนิล ฯลฯ ตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 / ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 299,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท
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เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS) 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ระบบ Cloud Hosting เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 146,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ราคารวมคาติดตั้ง แบบแขวน จํานวน 36,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รวมคาติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,300 บาท
ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
จัดซื้อจัดจางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว ) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล * จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานรัฐพิธี
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 484,640 บาท
งบบุคลากร รวม 299,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 299,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการ) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

 

 

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชา 
สัมพันธ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา 
โล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับ 
พนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการ 
ยกยองจากทางราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการ 
อยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม 
ครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ 
จาง เชน คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย 
ประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ  เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให 
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5

  กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10

  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ 
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว

  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ 
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียมที่
เกี่ยวของกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดประชุม
คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งขององคปกครองสวนทอง
ถิ่นตามอํานาจหนาที่ อาทิเชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาหอง
ประชุมคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ  2563
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน  การติดตามและประเมินผลแผน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา แผนดําเนินงาน วัสดุอุปกรณ คาเอกสาร ถือปฏิบัติ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และทีแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2
 ) พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357
 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566 - 2570 ) หนา 190  ขอ 2
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท

   

 

 

เพื่อเป็นคาใชจายในการออกบริการนอกสถานท่ี  หรือการ 
ประชาคมแผน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายคาอาหารวางและ 
สถานที่ ฯลฯ
ถือปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไข 
เพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน 
แผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอําเภอและระดับตําบล พ.ศ.2562
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว3402 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0810.03/ว49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
ปรากฏตาม  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา 
191 ขอ 4

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
และสรางความปรองดองของคนในชาติ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในการปก 
ป้องสถาบันสําคัญของชาติและสรางความปรองดองของคนใน 
ชาติ เชน อาหาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท

  0818.2/ว257  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ปรากฏตาม          
( แผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ) หนา 191  ขอ 5
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จัดประชุมเวทีประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

 

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําประชาคมระดับตําบลในการจัดทํา 
แผนพัฒนา คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและคาสถานท่ี ฯลฯ 
ถือ ปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก 
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 ) 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553,ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน 
ระดับอําเภอและระดับตําบล พ.ศ.2562 ,หนังสือกรมสงเสริมการ 
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16

  พฤษภาคม 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7 
/ว3402 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ,หนังสือกรมสงเสริมการ 
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.03/ว49 ลงวันที่    
10 มกราคม 2565 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 
/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ปรากฏตาม ( แผนพัฒนา 
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )  หนา 190 ขอ 3

จัดฝึกอบรมใหความรูในการตอตานและปราบปรามทุจริตในการ 
ปฏิบัติราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมใหความรูใน
การตอตานและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาถาย
เอกสาร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 190  ขอ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 3,751,360 บาท
งบบุคลากร รวม 3,054,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,054,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานกอง
คลัง  จํานวน  8 อัตรา คือ
(1)นักบริหารงานการคลัง(ผูอํานวยการ
กองคลัง )
(2)นักบริหารงานการคลัง (หัวหนาฝ่ายบัญชี)
(3)นักวิชาการเงินและบัญชี
(4)นักวิชาการคลัง 
(5)นักวิชาการพัสดุ
(6)เจาพนักงานพัสดุ
(7)นักวิชาการจัดเก็บรายได
(8)เจาพนักงานจัดเก็บรายได
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานกอง
คลัง จํานวน  1 อัตรา คือ
 (1) เจาพนักงานพัสดุโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตาม
หนังสือสํานักงาน 
กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานการคลังและเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบัญชี
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
  138 ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 186,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง เงินปรับปรุงคาจาง ของพนักงานจางกองคลังผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้ง
จาย ไวไมเกิน  12  เดือนตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางกองคลัง
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1 อัตรา  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือนตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 513,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 403,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 183,500 บาท
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เพื่อจายเป็นเงิน
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 100,000 บาท
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2. คาประเภทคาปรับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจร
ทางบบก จํานวน  3,500 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรางวัล
นําจับปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3892 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 การตั้งงบประมาณรายจาย
และเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
3.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 80,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ถือ
ปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการและประกาศ ดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6  กันยายน 2561  หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 2) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง ลง
วันที่  15  พฤศจิกายน  2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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4) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เรื่องหลักเกณฑ
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและการดําเนินการและการใหบริการของ อบต.เมือง
เตา และคาประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารที่ อบต.ดําเนิน
การทางสื่อตางๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน LTAX 3000 และ LTAX GIS เชน คาคัดลอก
ขอมูลที่ดิน กระดาษ หมึกพิมพแฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
  ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
 )  หนา 192   ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 183,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขาพลาสติก 5 แฉก มีที่ทาว
แขน 2 ขาง มีลอเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุมหนัง
เทียม จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทอง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จํานวน 107,200 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)
จํานวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 53,600 บาท ขนาดที่กําหนด
เป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
จัดซื้อจัดจางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล * จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( 
Ink Tank Printer )

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank Printer ) 
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 2,600 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 505,580 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด 
ถือปฎิบัติตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูสําหรับเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูสําหรับเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก  บานเลื่อน
กระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3  ตู  ราคา
ตู ละ 4,500 บาท  สืบราคาจากทองตลาด หรือเคยซื้อ 2 ปี ผาน
มา 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล * จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,007,460 บาท

งบบุคลากร รวม 690,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 690,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 318,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน 1 อัตรา 
ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  พนักงานสวนตําบล เพื่อ
จายเป็นเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) พนักงานสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 1,000 x 12 = 12,000 บาท 
1.ตามหนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ 0702.4/2180 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขอ
งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางทั่วไป
จํานวน  3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือนคือ
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 ตําแหนง
2. พนักงานดับเพลิง  จํานวน 2 ตําแหนง 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
จํานวน  2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน คือ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 ตําแหนง
2. พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 301,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด 
ถือปฎิบัติตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565
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คาเชาบาน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เชน ป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
จัดสถานที่  คาอาหาร และคาน้ําดื่ม วัสดุอุปกรณ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ
. 2552 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร/ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ( แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )  หนา 152   ขอ 2   
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โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการชวยเหลือผูประสพภัย อุบัติเหตุฉุก
เฉินสําหรับประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการซักซอมแผนปฏิบัติการชวย
เหลือผูประสพภัย อุบัติเหตุฉุกเฉินสําหรับประชาชน
เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ และคาน้ําดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 /พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเป็นและ
สมควร/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบ
รอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )  หนา 155 ขอ 8

โครงการฝึกอบรมซักซอมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชนสําหรับ อป.พร. จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมซักซอมแผนระงับ
อัคคีภัยในชุมชนสําหรับ อป.พร.เชนคาใชจายสําหรับงาน อพปร
. เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร และคาน้ําดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2558  /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน   ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 156 ขอ 2 
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โครงการอบรมใหความรูแกเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรอบรมใหความรูแกเยาวชนในการ
ป้องกันยาเสพติด เชน  คาอาหาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ คา
วิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2560 ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 )  หนา 152   ขอ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 168,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ  ล็อคพวงมา
ลัยฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก ไฟหนา อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิคฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสิ้นเปลือง แก็สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  /ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไมตับไฟ) ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง เชนถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ อบต.ลานสะแก  เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน  จํานวน  15,000  บาท
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 ปรากฎตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 )  หนา 153   ขอ 4

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 352,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นคาป่วยการใหแก อปพร. ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแก อปพร.ของ อปท.พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.4/ว179 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2564 
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ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ
และวันสําคัญของทางราชการเชนคาอาหารวาง,เบี้ยเลี้ยง,วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
เป็นตน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.1/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หนังสือ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม  ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30
) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปรากฏ
ตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )  หนา 157  ขอ 6
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โครงการฝึกอบรมการใหความรูในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการใหความรูในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาอาหาร คา
วัสดุ อุปกรณ และคาน้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 156 ขอ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เชน เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร และคาน้ําดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2558  /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเป็นและสมควร/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปรากฏ
ตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )  
หนา  157  ขอ 7
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

 

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายใหแก อปพร. ที่มีลักษณะโดย 
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น 
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
สั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ 
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา 
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นตน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ 
งาน เสื้อ กางเกง ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เสื้อสะทอนแสงเสื้อ 
ชูชีพ ขุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกชิเจน) วุฒิ 
บัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย 
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25562 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย 
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1808.2/ว 2061 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ี มท 1808.2 
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0810.4/ว179 ลงวันที่ 24 มกราคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ 
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,569,097 บาท

งบบุคลากร รวม 888,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 846,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานกองการ
ศึกษา จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ดังนี้
ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 ตําแหนง ตั้งไว 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,680,977 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 1,155,977 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงานดังนี้
  ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ วงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสง สัญญาณ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเชอร  ขา
หลอดฟลูออเรสเชนช  เบรกเกอร  สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ สัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,120,977 บาท

 1)เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)ใหโรงเรียนสังกัดของ สพฐ
 จํานวน 4 แหง
โรงเรียนบานเมืองเตา    เด็กจํานวน   109 คน
โรงเรียนบานหนองฮี     เด็กจํานวน   104 คน
โรงเรียนโนนจานวิทยา  เด็กจํานวน   158 คน
โรงเรียนบานโนนบอ     เด็กจํานวน   73 คน
เพื่อใชจายเป็นคาอาหารเสริมนมใหแกเด็กอนุบาล และชั้น  ป1 –
 ป6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.จํานวน 444 คน คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ขอมูล LEC ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2565
2)เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5
  ศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา   เด็กจํานวน   49    คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี    เด็กจํานวน   17     คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย   เด็กจํานวน   15     คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ    เด็กจํานวน   31     คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน   เด็กจํานวน   29     คน
เพื่อเป็นคาอาหารเสริมนมใหแกเด็ก 141 คนๆละ 7.37 บาท 260
 วัน (141 x 7.37 x 260) ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10
  มิถุนายน 2565  เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1)  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว2140  ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2565
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏ
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 173  ขอ 2  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
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แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหาแหง รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  ในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           - ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
           2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS) 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งหาแหง เชน คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณ
จีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
         - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
          2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,390,423 บาท
งบบุคลากร รวม 4,247,148 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,247,148 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,566,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
ครู  จํานวน 7 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ดังนี้ โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับตําแหนงครู  ครูชํานาญการ ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(1)พนักงานงานครู คศ.3 จํานวน 2   ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน  12  เดือน
(2) พนักงานงานครู คศ.2 จํานวน   5   ตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง คศ
.3 ใหกับพนักงานครูทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  ขอ  5
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่อง
มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
พนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (2) พ.ศ. 2552
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,043,208 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 7
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 139,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวจางตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.ประกาศ กจ.กท. และ ก. อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

งบดําเนินงาน รวม 1,278,475 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,278,475 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยๆ ละ 5,000 บาท  เชนทาสี
เครื่องเลนสนาม ทาสีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คาจางเหมาบริการอื่นๆ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559                     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,630 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก:ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา เด็กจํานวน 49  คน คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 49 x 430 = 21,070 บาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี  เด็กจํานวน 17 คน คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน   17 x 430 = 7,310  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย  เด็กจํานวน 15 คน คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน   15 x 430 = 6,450 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ  เด็กจํานวน 31 คน  คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 31 x 430 = 13,330  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน เด็กจํานวน  29 คน  คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน   29 x 430 = 12,470  บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 7924
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 176
  ขอ 12  
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โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา  เด็กจํานวน  49  คน คาเครื่อง
แบบนักเรียน 
49 x 300 = 14,700  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี เด็กจํานวน 17 คน คาเครื่องแบบ
นักเรียน   
17 x 300 = 5,100  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย เด็กจํานวน 15 คน คาเครื่องแบบ
นักเรียน   
15 x 300 = 4,500  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ เด็กจํานวน 31 คน  คาเครื่อง
แบบนักเรียน   
31 x 300 = 9,300  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน    เด็กจํานวน 29 คน  คาเครื่อง
แบบนักเรียน   
29 x 300 = 8,700  บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 7924
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 176
 ขอ 11   
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โครงการจัดซื้อหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 28,200 บาท

  

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร 
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ 
บริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ 
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา   เด็กจํานวน 49 คน คาหนังสือ 
เรียน 49 x 200 = 9,800 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี เด็กจํานวน 17 คน คาหนังสือ 
เรียน 17 x 200 = 3,400 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย    เด็กจํานวน 15 คน คาหนังสือ 
เรียน 15 x 200 = 3,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ  เด็กจํานวน 31 คน คาหนังสือ 
เรียน 31 x 200 = 6,200 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน เด็กจํานวน 29 คน  คาหนังสือ 
เรียน 29 x 200 = 5,800 บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657

  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140

  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับ 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติ 
หนาท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570 ) หนา 175 ขอ 9
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โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 28,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา   
เด็กจํานวน 49  คน คาอุปกรณการเรียน   
49 x 200 = 9,800  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี 
เด็กจํานวน 17 คน คาอุปกรณการเรียน   
17 x 200 = 3,400  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย 
เด็กจํานวน  15  คน คาอุปกรณการเรียน   
15 x 200 = 3,000  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ     
เด็กจํานวน 31  คน  
คาอุปกรณการเรียน    31 x 200 = 6,200  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน    
เด็กจํานวน 29 คน  
คาอุปกรณการเรียน    29 x 200 = 5,800 บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 7924
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 176
  ขอ 10  
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โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหัวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 239,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณเป็น
รายหัว
หัวละ 1,700 บาท/คน จํานวน 141  คนดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา    
เด็กจํานวน  49 คน 
49 x 1,700 = 83,300 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี 
เด็กจํานวน  17  คน
17 x 1,700 = 28,900 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย    
เด็กจํานวน  15   คน
15 x 1,700 = 25500 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ     
เด็กจํานวน  31 คน
31 x 1,700 = 52,700 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน   
เด็กจํานวน  29  คน
29 x 1,700 = 49,300  บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565   เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 7924
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 175
  ขอ 7  
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โครงการฝึกเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษาตอระดับอนุบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชจายในการจัดงานโครงการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชนคาอาหาร คาเครื่องเสียง คาตอบแทน 
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 ปรากฏตาม  แผนพัฒนาทอง 
ถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 177 ขอ  14

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมือง เตา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ 
เยาวชนตําบลเมืองเตา เป็นคาวิทยากร คาอุปกรณ จัดเตรียม 
สถานที่ และอื่นๆ ถือปฏิบัติตาม 1.หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2560

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก 
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล      
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)  
สง เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ.2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)การสังคม 
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู 
ดอยโอกาสปรากฏตาม( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
) หนา 177 ขอ 113
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี เป็น
คาจัดเวที ซื้อของขวัญรางวัลประกวด คาอาหารและอื่นๆ 
ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 174
  ขอ 4   
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 724,445 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5
 ศูนย จํานวน  245  วันทําการ อัตราคนละ 21 บาท ในเขตตําบล
เมืองเตา มีดังนี้
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา   
เด็กจํานวน 49  คน
คาอาหารกลางวัน 49x21x245 = 252,105  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี 
เด็กจํานวน  17   คน
คาอาหารกลางวัน  17 x 21x245 = 87,465  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย    
เด็กจํานวน 15  คน
คาอาหารกลางวัน 15 x21x245= 77,175  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนบอ     
เด็กจํานวน 31 คน  
คาอาหารกลางวัน 31x 21x245 = 159,495  บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนจาน    
เด็กจํานวน  29 คน  
คาอาหารกลางวัน 29 x 21x245= 149,205  บาท
ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
  3) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ปรากฏตาม แผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 173  ขอ 1  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,864,800 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,864,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,864,800 บาท

           

            

  

เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน สาหรบโรงเรยนสงกด  สพฐ
. จํานวน 4 แหง ในเขตตําบลเมืองเตา จํานวน 444 คน

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลาง 
วัน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 200 วันทําการ  อัตรา 
คนละ 21 บาท (100 %) สําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก  ป
.1-ป.6 มีดังนี้

(1)  โรงเรียนบานเมืองเตา จํานวนเด็ก 109
คน (109x21x200)  เป็นเงิน 457,800 บาท

(2)  โรงเรียนบานหนองฮี  จํานวนเด็ก 104
คน (104x21x200) เป็นเงิน 436,800 บาท

(3)  โรงเรียนบานโนนบอ   จํานวนเด็ก 73
คน (73x21x200) เป็นเงิน 306,600 บาท

(4)  โรงเรียนโนนจานวิทยา   จํานวนเด็ก 158
คน (158x21x200) เป็นเงิน 663,600 บาท

ขอมูล LEC. ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถือปฏิบัติตาม 1)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2563

  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2 
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 
/ว 7924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

3) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 
/ว2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 173
ขอ 1 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,560,720 บาท

งบบุคลากร รวม 769,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 769,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงตําแหนงพนักงาน 2 อัตรา นัก
วิชาการสาธารณสุข  โดยคํานวณตั้งจาย  12 เดือน 
เจาพนักงานสาธารณสุข  โดยคํานวณตั้งจาย  12 เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,271,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
           2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
           3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2559
           4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 908,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและการดําเนินการและการใหบริการของ อบต.เมือง
เตา และคาประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารที่ อบต.เมือง
เตา ดําเนินการทางสื่อตางๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559

คาจางเหมาบริการพนักงานกูชีพ จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการของหนวยแพทยฉุกเฉินพนักงานกู
ชีพและคนขับรถ
จํานวน 8 อัตรา อัตราละ 8,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0891.3/ว28 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
เรื่อง การดําเนินการและบริการจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติตามกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3525 ลง
วัยที่ 20 มิถุนายน 2559 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทํา พรบ.และคาประกันภัยชั้น 1 ,2,3 รถยนตกูชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา พรบ. รถทีมกูชีพ 1คัน คาประกันภัยชั้น 1,23  รถ
ทีมกูชีพ 1 คัน และอื่นฯลฯ เป็นตน  ถือปฏิบัติตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21 
มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การใชและบํารุงรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคาใช
จายในการประกันภัยรถราชการ 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 

 

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ คา 
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน 
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต 
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2561

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก 
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการเกี่ยวกับอาหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการฝึกอบรม ผูประกอบการอาหาร อสม.และผูนํา
ชุมชนในการมีสวนรวมเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานที่จําหนาย
อาหาร และสะสมอาหารใหเป็นรานคาอาหารปลอดภัย เชน คา
วิทยากร คาอาหารและอื่นๆสําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏตาม  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) 
หนา 159  ขอ 6   
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โครงการฝึกอบรมการใหความรูดานโภชนาการและดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องตนสําหรับประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการฝึกอบรมใหความรูดานโภชนาการและดูแล
รักษาสุขภาพ
เบื้องตนสําหรับประชาชน เชน คาวิทยากร คาอาหารและอื่นๆ
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 159
  ขอ  8 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 273,200 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
  ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ว ันท่ีพ ิมพ ์ : 3/8/2565  15:06:21 หนา : 100/155



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสิ้นเปลือง แก็สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 และเพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ สําหรับใชในการ
ควบคุมโรค  ไขเลือดออก ฯลฯ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 /ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 133,200 บาท

1) คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย
ในหมูบานจํานวน  26 หมูบาน คือ สารเดลตาเมท
ริน (Deltamethrin) ความเขมขน 1% W/V น้ํายาสําหรับฉีดฆา
ยุงและแมลงบิน 
จํานวน 36 ขวด ๆ  เพื่อพนกําจัดยุงลายในหมูบาน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค 
2)คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายใหหมู
บาน จํานวน  26 หมูบาน 
ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย (Temephos = เทมีฟอส) 1 %SG ชนิด
ซองซึมน้ํา 20 กรัม
บรรจุ 1,250 ซอง/ถัง ๆ จํานวน 52 ถัง ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขหมูบานละ 20,000 บาท
จํานวน 26 หมูบาน ในกรอบตัวอยางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ทั้ง 11 โครงการ

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรรมการหมูบานจํานวน 26
 หมูบาน ในเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรม
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ในกรอบ
ตัวอยางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ภายใต 11
 โครงการ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวของ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวของ ปรากฏ
ตาม   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 160
  ขอ 12  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาลหรือโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท

ว ันท่ีพ ิมพ ์ : 3/8/2565  15:06:21 หนา : 103/155



   

เพื่อจายเป็นคาอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดตอตาม 
ฤดูกาลหรือโรคระบาด เชน คาวิทยากร คาอาหารและอื่นๆ 
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเ
จา หนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 163 ขอ 9

โครงการฝึกอบรมใหความรูป้องกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศ 
สัมพันธในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคเอดส โรค
ติดตอทางเพศสัมพันธคาวิทยากร คาอาหารและอื่นๆ สําหรับผูเขา
รวมรณรงค/อบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 162
  ขอ 5   
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

    คาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อจายเป็น
คาการฝึกอบรม
การใหความรูดานการป้องกันไมใหมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัข
บา และใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบา
และใหความสําคัญในการป้องกันโรคในสัตวและคนและควบคุม
ประชากรสุนัข-แมว คาวิทยากร คาอาหาร คาอุปกรณเครื่อง
เขียน คาเวชภัณฑพรอมเข็ม คาวัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธ และ
อื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค.2561
เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 163
  ขอ 8   

โครงการหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการหนวยบริการแพทยฉุก
เฉิน เชน คาวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ คาเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลเบื้องตน คา
อาหาร และอื่นๆ
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุก
เฉิน พ.ศ.2551 
และประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑการสนับ
สนุนการดําเนินงาน
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2553 
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 161
  ขอ 4  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,237,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,007,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,007,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 965,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน หรือเงินปรับปรุงเงินเดือนของขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําปีใหแกพนักงานจํานวน 3
 อัตรา คือ
(1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(2) นักพัฒนาชุมชน
(3) เจาพนักงานพัฒนาชุมชนโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ถือปฎิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนใหกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เดือน
ละ 3,500  บาท
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
     ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ     
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผลอารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Keyboard)
เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เชน Ram 
คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ  ผู
พิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไรในตําบลเมืองเตา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน  2560
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา   170 ขอ 1  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,612,746 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,612,746 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,612,746 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 1,612,746 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งไฟสองสวางภาย
ในภายในตําบลเมืองเตา  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 – 2570 ) หนา 147  ,148 และหนา 203

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักษสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการรักษสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล เชน คาใชจายในการฝึกอบรม จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ-อุปกรณ คาวิทยากร คาเงินรางวัล คากําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การกําจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570 ) หนา 194  ขอ 2    
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหาขยะ น้ําเสียและมลพิษตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเรื่องขยะ น้ําเสียและ
มลพิษในพื้นที่
ตําบลเมืองเตา เชน ไถกลบ ,ปรับเกรด ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การกําจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570 ) หนา 195  ขอ  1  
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปัญหาน้ํา
เสียและการทิ้งสิ่งปฏิกูลในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน ฝึกอบรม จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ
ศึกษาดูงาน สาธิตวิธี คาวัสด–ุอุปกรณ คายานพาหนะ คาสถาน
ที่ คาวิทยากร 
คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557พระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การกําจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –
 2570 ) หนา 195  ขอ 2   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตําบลเมืองเตา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคา
ใชจายที่จําเป็นแกผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของ
และคาใชจาย
ที่จําเป็นในการดําเนินงาน เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 169
  ขอ 9  

ว ันท่ีพ ิมพ ์ : 3/8/2565  15:06:21 หนา : 117/155



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ   คาสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเป็นแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคาใชจายที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง       ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6
) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ  ผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่      ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
 5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา และผูดอยโอกาส  
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 168
  ขอ 6  
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โครงการสงเสริมกิจกรรม  ศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

 

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบ 
ครัว เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก 
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน

2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน 
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6
) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)  การ 
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ 
ผูดอยโอกาส
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 166
ขอ 2   
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โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเป็นแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของและคาใชจายที่จําเป็นในการดําเนิน
งาน เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส  
ปรากฎตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หนา 167
 ขอ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเมืองเตา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเป็นแกผู
เขารวมโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคาใชจายที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการ เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับ   การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559 
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง      ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6
) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ   ผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส  
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 165
  ขอ 1 
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โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(otop) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเป็นแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของและคาใชจายที่จําเป็นในการดําเนิน
งาน เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มติมจนถึงปัจจุบัน
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาฯ พ.ศ. 2559 
3.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10)  การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส  
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 169
  ขอ  8 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ในการเป็นเจาภาพจัดงาน OTOP ระดับอําเภอ  เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน         พ.ศ.2559
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 168
  ขอ 7   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดระดับตําบล  ประจําปี 2565 เชน  คาของรางวัล คาตอบ
แทนกรรมการตัดสินคาอุปกรณกีฬา
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4) ใหมี
และบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) การสง
เสริมกีฬา ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 184  ขอ  1  
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โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬา  ประจําปี 2565 เชน  คาของรางวัล คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (4) ใหมี
และบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)  การสง
เสริมกีฬา ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 184   ขอ 2 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทอดเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา
ของทุกปี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนาอันดีของทองถิ่น
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)   การบํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น 
 ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 181
  ขอ 7  

โครงการบุญบั้งไฟตําบล จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟระดับตําบล 
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนาอันดีของทองถิ่น
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น   
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 181
  ขอ 5  
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โครงการอบรมธรรมะ,คุณธรรม,จริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมธรรมะใหกับชุมชน  เยาวชน 
ประชาชนผูที่สนใจ เป็นคาวิทยากร คาเครื่องเสียง คาสถาน
ที่ และคาวัสดุอุปกรณอื่น ๆในการฝึกอบรม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนาอันดีของทองถิ่น
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)   การบํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 183 ขอ 13   
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม พระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บานโนน
จาน บานหนองฮี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนาอันดีของทองถิ่น
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)   การบํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 180  ขอ 1     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,233,184 บาท

งบบุคลากร รวม 1,445,184 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,445,184 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 892,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงพนักงานกองชาง  จํานวน 3
 อัตรา
(1)ผูอํานวยการกองชาง  
(2)นายชางโยธา (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  
(3)นายชางโยธา 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานกองชาง
จํานวน 1 อัตรา
(1) นายชางโยธา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 444,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง
จํานวน 2 อัตรา
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(2) ผูชวยนายชางโยธา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,784 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 132,000 บาท

1. จางเหมาบริการผูดูแลระบบประปาและ
ไฟฟ้า จํานวน 132,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจาเหมาบริการผูดู
ระบบประปาและไฟฟ้า ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการ
ประปาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เชน ดําเนินการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา การจัดสงน้ําสะอาดให
ประชาชน บริการผูใชน้ําประปา เตรียมน้ําสํารองเพื่อการดับ
เพลิง ทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปา ตรวจแกไขซอมแซมมาตร
น้ําประปาที่คลาดเคลื่อนหรือชํารุด สํารวจการตอ/ เดินทอเขา
บานเรือนผูขอใชบริการน้ํา
ประปา ดําเนินการตัดตอทอซอมแซมอุปกรณตางๆ ของผูใชน้ํา
ประปา บํารุงรักษาแหลง
น้ําดิบ และทอหรือรางสงน้ํา เปิด ปิดประตูน้ํา กํากับดูแลรักษาให
อยูในสภาพดีและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ พรอมทั้งซอมแซมระบบไฟฟ้าแสงสวางในเขต
ความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,000
.-  บาท
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดาน
การบริหาร งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. คาจางเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน 2,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเขียนป้ายประชาสัมพันธ คา
จางทําของอื่นๆ และรายจายซึ่งไดมาซึ่งบริการๆที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
     ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้นตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ     
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา วัสดุคงทน  เชน ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง สัญญาณ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอรมูฟวิ่งคอยสคอนเดนเชอร  ขาหลอดฟลูออเรส
เชนช  เบรกเกอร  สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่อง
รับโทรทัศน,จานรับ สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลา
เซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
                        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
          2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้
            ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไม
ตางๆ คอน  คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  ขวาน  กบไส
ไม  เทปวัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใส
เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู  นั่งราน ฯลฯ
            ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม  ทินเนอร  สี ปูนซีเมนต  ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป  อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะหฯลฯ 
            ค. ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของที่
ใชเป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ
ตางๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
           - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ คลอรีนสารสม ทรายกรองที่ใชในการดูแล
ระบบน้ําประปา  ฯลฯ (แบบใชครั้งเดียวหมด)ถือปฏิบัติตาม1
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจาย ในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผลอารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Keyboard)
เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เชน Ram 
คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน  มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า  สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขาพลาสติก 5 แฉก มีที่ทาว
แขน 2 ขาง มีลอเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุมหนัง
เทียม จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทอง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก   ขนาด กวาง 91.4 cm. 
ลึก 61 cm.  สูง 75 cm.  จํานวน 2 โต๊ะ  ราคาตัว
ละ 8,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได
มาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑกอสราง

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต แบบ
เหล็ก  จํานวน 3 ตัว ขนาด 15x15x15 ซม. พรอมเหล็ก
กระทุง 1 ดาม เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจาก
การสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 1,288,900 บาท
งบลงทุน รวม 1,288,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,288,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. จากศาลาสระหนองกระโดน  ถึง บาน
นายหลอง จงใจงาม               หมูที่  6

จํานวน 207,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ําออม หมู
ที่ 6  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0. 15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 368.00 ตาราง
เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนดสายจากศาลา
สระหนองกระโดน ถึง บานนายหลอง จงใจงาม ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 129 ขอ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางทองอินทร  
สิทธิดา ถึงบานนางบุญมี  ไชยสงคราม   หมูที่ 20

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์ชัย หมู
ที่ 20 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 116 ตารางเมตร พรอม
ลงไหลทางหินคลุกขางละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนดสายจากบานนางทองอินทร สิทธิดา ถึง บานนางบุญมี ไชย
สงคราม ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนา 138 ขอ 37
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานน้ําออมพัฒนา 
หมูที่ 26

จํานวน 78,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานน้ําออม
พัฒนา หมูที่ 26  ถึงบานโนนจาน  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 140.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนดสายจากบานน้ําออม
พัฒนา หมูที่ 26  ถึงบานโนนจาน ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนา 201 ขอ 17

โครงการกอสรางถนนคันดิน จากแยกที่นานางตัน นากลาง ถึง ถนน
เสน 3003 (หนองกก - เมืองเตา) หมูที่ 3

จํานวน 149,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคันดิน บานโนนยูง หมูที่ 3  ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 700.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือ
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 3,360.00 ลูกบาศกเมตร สายจากที่
นานางตัน นากลาง ถึง ถนนเสน 3003 (หนองกก - เมือง
เตา) พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน   1 ป้าย ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนา 139 ขอ 39

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  จาก สวนนายบุญหลั่น  ไชยสงคราม  
ถึงนานางเกี้ยว รามมะมะ หมูที่ 1

จํานวน 162,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก บานเมืองเตา หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 200.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรด
เกลี่ยเรียบ พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1   ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด สายจากสวน
นายบุญหลั่น ไชยสงคราม ถึง นานางเกี้ยว รามมะมะ ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 198 ขอ 7
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบานนายพันธ พรเสนา หมูที่ 12 
ถึงที่เขตแดนบานหัวชาง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก บานศรีนครเตา หมู
ที่ 12  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 307.50 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนดสายจากบานนายพันธ พรเสนา หมูที่ 12 ถึงที่
เขตแดนบานหัวชาง ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนา 135 ขอ 25

โครงการลอมรั้วลวดหนาม เสา คสล. หนองบึงใหญ  ระยะทาง 
1,640 เมตร  หมูที่ 19

จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการลอมลวดหนามเสาคอนกรีต
หนองบึงใหญ บานริมบึง หมูที่ 19 ระยะทาง 1,640 เมตร พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 140 ขอ 42

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,473,090 บาท

งบบุคลากร รวม 1,023,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,023,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 981,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา
ตําแหนงนักบริหารงานการเกษตร คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน 
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับนักบริหารงานเกษตร เดือน
ละ 3,500  บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 366,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2547  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงาน ก.อบต
 ที่ มท 1809.3/272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เรื่องหารือการ
ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่จะไดรับ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559
  4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 286,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนสวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120ลว
 9 ธันวาคม 2559 /หนังสือ ที่ มท 080.2/ว1536 ลว
 19 มีนาคม 2561 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรมอบรม
สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติ ใหฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการสงเสริมการปลูกขาว  หมูที่ 11 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใชจายในการ
ฝีกอบรม ศึกษาดูงาน คายานพาหนะ คาวิทยากร คาใชจายใน
การทําแปลงสาธิต และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2552
มาตรา 68 (5) (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การสงเสริมการประกอบ
อาชีพปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 204 ขอ 1

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 29,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใชจายในการฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน
คาใชจายในการทํากิจกรรมสาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง คาวัสดุ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ในการดําเนินงาน
โครงการและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 พระราช
บัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (5) (7) บํารุง
และสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การสงเสริมการประกอบ
อาชีพ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 151 ขอ 6
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สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ  เชน  คาใชจายในการจัด
กิจกรรมทองเที่ยว
คาใชจายในการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว  คาเงิน
รางวัล คาสถานที่ คาจัดนิทรรศการ คาอาหาร คาเวทีและเครื่อง
เสียง คายานพาหนะและคาใชจายอื่น ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่ม
เติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (12) การทองเที่ยวพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8) การสง
เสริมการทองเที่ยว ปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 –
 2570 ) หนา 151  ขอ 5

สงเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยง
โคเนื้อ เชน คาใชจายในการฝีกอบรม ศึกษาดูงาน คายาน
พาหนะ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
งานโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2552 มาตรา 68 (5) (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของราษฎร พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (6) การสงเสริมการประกอบอาชีพปรากฏ
ตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 150 ขอ 1
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สาธิตการปลูกพืชหลังนา จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใชจายในการ
ฝีกอบรม ศึกษาดูงาน คายานพาหนะ คาวิทยากร คาใชจายใน
การทําแปลงสาธิต และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2552
มาตรา 68 (5) (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การสงเสริมการประกอบ
อาชีพปรากฏตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
 ) หนา 150 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ต
บุ๊ค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และทรัพยสินอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ดูแล
ของ อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
             ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  ตูยาสามัญประจํา
บาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ
             ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป  พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
     
           - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
          2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้  
        ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
        ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
        ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่
เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางเชน หนวยประมวลผล
อารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer witching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร (Router) 
เป็นตน
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 82,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แขนไฟเบอร กวาง 60 cm. 
ลึก 67 cm.  สูง 94 – 104 cm.  จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได
มาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก   ขนาด กวาง 91.4 cm. 
ลึก 61 cm.  สูง 75 cm.  จํานวน 2 โต๊ะ  ราคาตัว
ละ 8,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได
มาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30
 ธันวาคม 2564
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล * จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( 
Ink Tank Printer )

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank Printer ) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดําริ จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชนคาจัดซื้อเมล็ดพันธุไมยืน
ตน เมล็ดพันธุพืชอื่น ๆ คาวัสดุเพาะชําคาปุย คาไถเตรียม
พื้นที่ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2552หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0820.๓/ว 16678
 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6พ.ศ
.2552
มาตรา 67 (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2542(24) การจัดการการบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากป่าไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปรากฏตาม   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 193
  ขอ 1
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