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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 อ าเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
      

                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,313,615 บาท แยกเป็น  
 แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 21,070,800 บาท 

 

  
งบกลาง รวม 21,070,800 บาท 

 

   
งบกลาง รวม 21,070,800 บาท 

 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 300,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพตาย 
และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง    
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว อบต. จะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง   
โดยค านาณค่าจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22   
มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
(ส านักปลัด) 
  
 
 
  
  

 



3 
 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 9,727 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตาม พรบ.เงินทดแทน  พ.ศ.2537  แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย  เจ็บปุวย  ตาย  หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง   
โดยค านวณในอัตราร้อยละ  0.2   ของค่าจ้างทั้งปี  โดยค านวณค่าจ้างตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
(ส านักปลัด) 
  

  

 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,050,800 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและ
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
(ส านักปลัด) 

        

 
      

 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 5,304,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและ
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่  
27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
แก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
(ส านักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
(ส านักปลัด)  
  

  

 

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปูองกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ
อันตราย พ.ศ. 2559 
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝูา
ระวัง พ.ศ. 2562 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคอันตราย  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่  
9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณใน
การด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณใน
การด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นท่ี 
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2 564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  

      
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8  
กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ 
สาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
(ส านักปลัด) 
  

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 576,273 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   
เพ่ือเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจาก
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ โดยค านวณจากประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไม่ต้องน า
รายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2 การค านวณส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก
ค านวณจ่ายได้  ดังนี้  ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการไว้ที่  68,313,615 บาท – 39,499,965 (เงิน
อุดหนุนทั่วไป) = 28,813,650 X 2/100 = 576,273  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
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3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส านักปลัด) 
  

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2563 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,257,640 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 7,293,840 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท 

 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 532,080 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตราๆละ 21,120 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท  
และค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน  278,640  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่  
30 กันยายน 2554  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 
  

  

 

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 22,800 บาท  และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตราๆละ  950  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่  
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา (ส านักปลัด)  
 

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  1 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็น
เงิน 22,800  บาท  และค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่  
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ในราชกิจจานุเบกษา (ส านักปลัด)  
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 7,560  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่  
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด)  
  

  

 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,702,760 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก/ 
รองประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ 11,610  บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  139,320   บาท 
(2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ ละ 9,500 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  114,000  บาท 
(3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 26 อัตราๆละ 7,560 บาท/เดือน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  2,358,720  บาท 
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ 7,560 บาท/
เดือน  เป็นเงิน  90,720  บาท 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30  
กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554  ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด)  
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,877,080 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,624,760 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี  7 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(4) นิติกร จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 และหนังสือส านักงาน กจ.,กท.และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  
มิถุนายน 2561 
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
10) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด) 
 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,330 บาท 

 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง  
(2) เงินเพ่ิมต าแหน่ง นิติกร ( พ.ต.ก.) 
(3) เงินเพ่ิมการครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16  
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 324 ลงวันที่ 28  มีนาคม  2559  
เรื่อง การด าเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
7) หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.6/ว 703 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558   
เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับที่ 2) ลว 10  สิงหาคม  2558 
(ส านักปลัด) 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 7,000  บาท  จ านวน   12  เดือน   
เป็นเงิน  84,000  บาท  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท จ านวน  12 เดือน  
เป็นเงิน  42,000  บาท     
(3) หัวหน้าส านักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน                       
เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(ส านักปลัด)  
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 871,200 บาท 

 

      

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 3 อัตรา จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จ านวน  2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด)  
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 74,790 บาท 

 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  
(ส านักปลัด)  
 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,776,200 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,174,200 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 800,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างฯลฯ 
เป็นเงิน  450,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 
350,000 บาท ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ค่าปุวยการ  อปพร. 
- ค่าปุวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- ค่าสมคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบทางวินัย  
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เงินรางวัล   
- เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นการชั่วคราว 
- ฯลฯ  
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-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส านักปลัด) 
 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่  คณะกรรมการฯตามที่ก าหนดกฎหมายก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
  

 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก 
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงาน 
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ปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัด)    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 240,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 50,200 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(ส านักปลัด) 
   

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 4,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(ส านักปลัด) 
  

 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,622,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 682,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
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โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างท าระบบแผน
ที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  website,  
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าท าหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง  ค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งปูายประชาสัมพันธ์  ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอื่นๆ 
ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟูาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟูา รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และ
อุปกรณ์ไฟฟูา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟูา  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟูา
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิ่มก าลังไฟฟูา การขยายเขต
ไฟฟูา การบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปา  
1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการ
น้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของประปา  
2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน - ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ 
พระราชพิธีต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการ 
รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง  
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับอนุสาวรีย์  
หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(ส านักปลัด)   

 

 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้ 
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทาง 
พัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา 
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม   
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าแยก  จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าแยกก าหนด  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  (ประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ล าดับที่  12  
(ส านักปลัด) 
 

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  93 ล าดับที่  13   
(ส านักปลัด)  
  

  

 

    
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระราชินี  ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ล าดับที่ 2  
(ส านักปลัด) 
 

  

 

    
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลกรท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามา
ซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผล  
ต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป  โดยมีค่าใช้จ่าย
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ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
 ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ล าดับที่ 8  
(ส านักปลัด) 

  

    
โครงการเลือกตั้งนายก  สมาชิกสภา  อบต. จ านวน 1,000,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งให้บรรลุส าเร็จตามก าหมายก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้การ
เลือกตั้งด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท์   
โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับค าสั่ง 
ให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่ายานพาหนะและ
ขนส่ง หรือค่าน้ ามันเชื่อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการ
เลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศหรือค าสั่ง
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ของ กกต. ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อหับบัตร
เลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
ค่าจ้างสถานที่และจ้าเหมาท าความสะอาดที่เลือกตั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ส าหรับ
จัดท าปูานประกาศผลการเลือกตั้ง  ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารและ
เครื่อง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานและที่เลือกต้ัง 
ค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

      

  12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  116 ล าดับที่ 5    
(ส านักปลัด) 
  

  

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหาย 
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(๒) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(๓) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่
จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ ค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค  

      

  11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
 

  

 

   
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
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2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรอืแผ่นปูายต่างๆ  ที่ใช่ใน
ส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจ าลอง กระเปุา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาด
ใหญ ่ตู่ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ 
บรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลา  
พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)  



30 
 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา  
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า  
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติดน้ าร้อน  
กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน  
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่แรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์   ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี่  
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 

 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม  
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี   
 น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet 
 Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
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(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

 
   

วัสดุอื่น จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอ่ืนแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา  
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิดแส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท 

 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1295  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
  

  

 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 35,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ส านักปลัด)  
  

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความ
รวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
 
 
 
 

  

 



38 
 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 35,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวง
ตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
   

  

 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 105,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ
การใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) 
เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก และการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู้ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3  
สิงหาคม 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

  

 

  
งบลงทุน รวม 167,600 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 167,600 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 

    
เก้าอ้ีท างาน จ านวน 13,200 บาท 

 

      

 - เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 ตัวๆ ละ 2,200 บาท  
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เก้าอ้ีบุนวม 
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
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- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
  

    
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 14,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟเมก้าขาว ขาเหล็ก จ านวน 12 ตัวๆละ 1,200 บาท  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 

    
ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 140,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหาย 
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการ 
จ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่
จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

 

   
รายจ่ายอื่น       

 

    
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วหรือค่าใช้จ่ายตาม 
ค าพิพากษา ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 758,200 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 694,200 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 694,200 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 389,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 12 เดือน  โดยจ่ายให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ 
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 304,800 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง       
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด)  
  

  

 

  
งบด าเนินงาน รวม 64,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท 

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล   
ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 4,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(ส านักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,241,140 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 1,841,340 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,841,340 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,331,220 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 6 อัตรา  จ านวน  12 เดือน  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2)  นักวิชาการคลัง  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5)  เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(6)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  
มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
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และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการ 
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่  
3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จ านวน  12  เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 468,120 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 954 ลงวันที่ 20  ธันวาคม 2559 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่6) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่6)  ลงวันที่ 19  ธันวาคม 2559 
(กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,390,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 970,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 750,000 บาท 

 

      

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  จ านวน 250,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จ านวน  500,000  บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966  
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  
   

  

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง ) 
  

  

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000  บาท  

 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

   

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองคลัง) 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา 
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง)   
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง)  
  

  

 

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าปูาย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 9 หน้าที่. 107    
  (กองคลัง)  
 

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหาย 
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
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1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา 
ซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช้จ้าง 
แรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)  
 

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 



54 
 

- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  แผ่นปูายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน  
มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง  
กระเปุา ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ผ้าส าลี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ 
ซ้ือซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)  

        

 
      

 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง   
เป็นต้น 
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า  
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา  
กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

        

 
      

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
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4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูลล (ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main  
Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
 เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
Card, Sound Card) เป็นต้น เครือ่งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 9,800 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,800 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 

    
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จ านวน 9,800 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร  จ านวน  2  ชั้น ๆ ละ  4,900  บาท   
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด (เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)  
  

  

 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 12 เดือน  โดยจ่ายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  
26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 
 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการ 
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(ส านักปลัด) 

        

 
      

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 240,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนต้านยาเสพติด  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 98   ล าดับที่  24   
(ส านักปลัด) 
  

    
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วันหยุด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 98   ล าดับที่  21   
(ส านักปลัด) 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 945,500 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 415,500 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 415,500 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 202,620 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี  1  อัตรา จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ส านักปลัด) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 212,880 บาท 

 

      

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด)  
  

  

 

  
งบด าเนินงาน รวม 530,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
โครงการแนวทางการด าเนินการปูองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าในเด็กอายุ  0-15 ปี 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดโครงการแนวทางการด าเนินการปูองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าในเด็กเล็ก 0-15 ปี    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 22 (ส านักปลัด) 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกัน 
ไฟปุา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 97   ล าดับที่ 18   
(ส านักปลัด) 
 

  

 

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร) จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร)   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 96   ล าดับที่  6   
(ส านักปลัด)  
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โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อปูองกันปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางท้องถนน 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อปูองกันปัญหา
อุบัติเหตุทางท้องถนน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 102   ล าดับที่  2    
(ส านักปลัด)  
  

  

 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอ่ืนแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ 
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิดแส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

 

แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,441,720 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 1,155,720 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,155,720 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 825,480 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี  2 อัตรา จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  นักวิชาการศึกษา    จ านวน  1  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
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7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22   
มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษาฯ) 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้   
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน   12  เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองการศึกษาฯ)   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 288,240 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,120,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  
2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
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และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
(กองการศึกษาฯ)  
  

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่  คณะกรรมการฯตามที่ก าหนดกฎหมายก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
 

 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17  
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองการศึกษาฯ)  
 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
 

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 8 ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างท าระบบ
แผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน   
website, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าท าหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการ
เอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งปูายประชาสัมพันธ์ ปูายชื่อ 
ส านักงาน หรือปูายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขาค่าเครื่อง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธี
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ  
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ 
พวงมาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสต่างๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 

        

 
      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 
  

  

 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้สังเกตการณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ ทักษะและ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคที่ต่างไป เพ่ือน ามาปรับใช้ในท้องถิ่นตน การเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะในการอยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกันเป็นทีมจากสภาวการณ์ต่างๆ สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เพ่ือลด ขจัดความขัดแย้งของคนในองค์กร เพ่ือสร้างพลังจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากร
สามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
เพ่ือให้มีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อน
น้อมและให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการ
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตราตัวตน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน สามารถท างานเป็นทีมได้ มีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี
ต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร       
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 108 ล าดับที่ 14   
(กองการศึกษาฯ) 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(๒) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(๓) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่
จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ ค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค  

      

 11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง   ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นปูายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปุา  
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน  
แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท ์เทป พี ว ีซี แบบใส   
น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ 
ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน 
ในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ)  
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
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ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,  
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
 เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

  
งบลงทุน รวม 166,000 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 166,000 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

 

    
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 16,000 บาท 

 

      

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
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(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่
จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 

 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,897,715 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 2,535,240 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,535,240 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 739,920 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
(1) ต าแหน่ง คร ู จ านวน 2 อัตรา 
(2) ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนังกานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

 

      

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                  จ านวน         1,651,320     บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จ านวน 10 อัตรา จ านวน  12    เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา 
2.ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

    (กองการศึกษาฯ) 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างจ านวน 6 อัตรา จ านวน  12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับ   พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จ านวน 6 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,825,375 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,806,375 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ   
ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ากรอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการ
ยกย่องจากทางราชการ  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ทัง้นี้  ต้องมิได้
เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน
เพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับ
เงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อ่ืนชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย
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เกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หน ูหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน ค่าก าจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร  
หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในราชการโดยส่วนรวม  ค่าบริการในการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่
ยืมจากหน่วยงานอื่น เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจ
ร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะใช่สิทธิ
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า  ค่าใช่จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล การระงับ
ข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรม 
เนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลอก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แรงงานราษฎรกรณีด าเนินการ
เอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งปูายประชาสัมพันธ์  ปูายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หรือปูายอื่นๆ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น  
ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือ
พลังงานส ารับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านอง
เดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน   
หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

    
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ  ค่าเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม  ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่ 92 ล าดับที่ 10 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

จ านวน 246,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก จ านวน 3 แห่ง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่ากะบาก) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 108 ล าดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ) 

        
 

      

 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 163,850 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
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ต าบลท่าแยก จ านวน  3  แห่ง   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองน้ าเขียว,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระบาก) จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่ 108 ล าดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)  
  

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน ) 

จ านวน 746,025 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก จ านวน  3  แห่ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่ากะบาก)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรยีน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 7 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

   
ค่าวัสดุ รวม 2,859,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
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3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นปูายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง  
กระเปุา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาดใหญ่  
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ 
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท ์เทป พี ว ีซี แบบใส   
น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง   ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  
โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา  
สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,389,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า 
ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดังนี้   
(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน 2,329,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก จ านวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก)  และอาหารเสริมนม
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงิน
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อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  จ านวน 9 แห่ง  (โรงเรียนบ้าน
หนองเตียน, โรงเรียนบ้านปุาระก า, โรงเรียนบ้านกิโลสาม, โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง, 
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด, โรงเรียนบ้านคลองผักขม, โรงเรียนบ้านคลองน้ าเขียว,  โรงเรยีน
บ้านท่ากะบาก,  โรงเรียนบ้านโปุงดาวเรือง)จ านวน  260  วัน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 
ล าดับที่ 19 
(กองการศึกษาฯ) 

         
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
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2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette  
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet  
Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 200,000 บาท 

 

      

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หุ่นเพื่อการศึกษา  แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน
การสอนด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์
บอร์ด ขาตั้ง (กระกานด า) แปรงลบกระดาน ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ   
(กองการศึกษาฯ) 
  

  

 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  อาทิ
เช่น วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)  ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง ฯลฯ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
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3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอ่ืนแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิดแส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
  

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอ่ืนแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิดแส ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท 

 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ทั้ง 3 แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก)    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่  
19 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่  
12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 
 3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก จ านวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก)  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่  
19 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่  
12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษาฯ) 
  

  

 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จ าวน  3  แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเตียน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านท่ากะบาก)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  
งบลงทุน รวม 112,100 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 112,100 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 

    
ค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 6,600 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  3 ตัว  ๆ ละ 2,200 บาท  เป็นเงิน 6,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เก้าอ้ีบุนวม 
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าโต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อม
กระจก จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  6,000 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-ขนาด W1299 X D669 X H750 มิลลิเมตร 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

  

 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

 

    
ค่าเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 9,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 9,000 บาท ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก   
     -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) เป็นเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ 
     2) ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     3) มีเทอร์มอลโพรเทคเตอร์  ปูองกัน Motor ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ 
     4) มีระบบปูองกันน้ าไหลย้อนกลับ 
     5) มีฐานรองเครื่องสูบน้ า 
     6) มีสายดินเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่อง เมื่อใช้งาน 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
  

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

 

    
ค่าเตียงพยาบาล จ านวน 14,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอนส าหรับ
เด็ก  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท     เป็นเงิน 14,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่ากะบาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าเขียว  
     -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) โครงเตียงท าด้วยเหล็กเหลี่ยม 
     2) พ้ืนเตียงปูด้วยไม้อัด 
     3) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต 
     4) ที่นอนแผ่นยาง หุ้มหนัง กันน้ าได้ ขนาด 3.5 ฟุต 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ)   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

 

    
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 48,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1)  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน  1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน  1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว  
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI  หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-
T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (IEEE  802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 256 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าเครื่องพิมพ์ จ านวน 22,500 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1)  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax  ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X  1,200 dpi 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า  27 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
6) สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 หรือ  600 X 1,200  dpi 
8) มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed) 
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g,n) ได้ 
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น 
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)  

        

 
      

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 4,425,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 4,425,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด    
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์    

จ านวน 75,000 บาท 
 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด   และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 127 ล าดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

    
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) 

จ านวน 4,200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส าหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) จ านวน 9 แห่ง (โรงเรียนบ้านหนองเตียน, โรงเรียนบ้านปุาระก า,  
โรงเรียนบ้านกิโลสาม, โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง, โรงเรียนบ้านคลองปลาโด,  
โรงเรียนบ้านคลองผักขม, โรงเรียนบ้านคลองน้ าเขียว,  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก,  
โรงเรียนบ้านโปุงดาวเรือง)  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 130 ล าดับที่ 20  
(กองการศึกษาฯ)   

 

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน  
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 129 ล าดับที่ 18 
(กองการศึกษาฯ)   
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 571,200 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 571,200 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปุวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จ านวน  120,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25  มิถุนายน  
2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม  
2562  เรื่อง การก าหนดหลักสูตรที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
  

  

 

   
ค่าใช้สอย รวม 451,200 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธี
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
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ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่างๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าปูายโครงการ  ปูายประชาสัมพันธ์  ปูายรณรงค์  ค่าอาหาร 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมา
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบบัที่ 7พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18  
ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม  
2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 
 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  98 ล าดับที่  23  
(ส านักปลัด)   
  

    
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคระบาดในต าบลท่าแยก จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคระบาดในต าบลท่าแยก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ 
จัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าปูายโครงการ  ปูายประชาสัมพันธ์  ปูายรณรงค์  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 2     
(ส านักปลัด)  
  

    
โครงการสัตว์  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า จ านวน 151,200 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการสัตว์ คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ   ค่าวัสดุ  ค่าปูายโครงการ  ปูายประชาสัมพันธ์  ปูายรณรงค์     ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 7     
(ส านักปลัด)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

 

    
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  (1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเล็กเล็กในชุมชน  
หมู่ที่ 1 บ้านปุาระก า  จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 2 บ้านหอย ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว   
จ.สระแก้ว จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเล็กเล็กในชุมชน  
หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย  จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคลองศรีเมือง   
หมู่ที่ 6 ต.ท่าแยก จ านวน 20,000  บาท 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมา หมู่บ้านคลองน้ าเขียว หมู่ที่ 7 จ านวน 20,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเล็กเล็กในชุมชน  
หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม  จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ บ้านคลองปลาโด    
หมู่ที่ 9 ต.ท่าแยก    จ านวน 20,000  บาท 
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
หมู่บ้านท่ากะบาก หมู่ที ่10 จ านวน 20,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเล็กเล็กในชุมชน  
หมู่ที่ 11 บ้านน้อย  จ านวน 20,000  บาท  
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- โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ บ้านกิโลสาม  
หมู่ที่ 12 ต.ท่าแยก จ านวน 20,000  บาท 
- โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ บ้านเนินไฮ  
หมู่ที่ 13 ต.ท่าแยก   จ านวน 20,000  บาท 
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเล็กเล็กในชุมชน  
หมู่ที่ 14 บ้านน้ าล้อม  จ านวน 20,000  บาท  
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า "ต้านมะเร็งเต้านม"  
หมู่บ้านปางสีดา หมู่ที ่15 จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 
 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้าที่  161 ล าดับที่  1   
(ส านักปลัด)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ผู้ปุวยยากไร้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน   
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17  
พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95 ล าดับที่  1   
(ส านักปลัด)  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 483,480 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 483,480 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 483,480 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 178,200 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี  2 อัตรา จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
(1) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3  
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(ส านักปลัด) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 305,280 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด)   

  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 300,000 บาท 

 

  
งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 300,000 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์กีฬา       

 

    
ชุดเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  
 บ้านน้ าล้อม  ต าบลท่าแยก  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้าที่  70 ล าดับที่ 106  
(กองช่าง)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 545,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
โครงการคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 20,000 บาท 

 

      

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ อบต.ท่าแยก ได้มีความรู้  
ความเข้าใจด้านวินับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือส่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ล าดับที่  13  
(ส านักปลัด) 
 

    
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวต าบลท่าแยก จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวต าบลท่า
แยก  ส่งเสริมกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจ  ในการ  ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ   
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 95 ล าดับที่  1    
(ส านักปลัด)   
 

  

 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
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ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 101 ล าดับที่  37    
(ส านักปลัด)   
  

    
โครงการอบรมปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือให้
ประชาชน ส านึกนะพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้  ของพระมหากษัตริย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 4  
(ส านักปลัด)    
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โครงการอบรมประชาธิปไตย จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดโครงการอบรมประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 8 หน้า 96 (ส านักปลัด)    
  

  

 

    
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 5   
(ส านักปลัด)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว  
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ 
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่ มท 0816.5/ ว2726  
ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560 
5)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ ว1463  ลงวันที่   
18  พฤษภาคม  2561 
6)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท 0810.6/ ว3334   
ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561 
7)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0810.6/ ว 3188  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562 
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท 0816.3/ ว1331   
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ล าดับที่  9  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนที่ท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว   
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สระแก้ว   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24   
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ 
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท 0816.5/ ว2726   
ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560 
5)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ ว1463   
ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2561 
6)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่ มท 0810.6/ ว3334  
 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561 
7)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0810.6/ ว 3188   ลงวันที่  28   
พฤษภาคม  2562 
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่ มท 0816.3/ ว1331   
ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 2  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนที่ท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว  โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 
 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่  124  ล าดับที่ 10     
(ส านักปลัด) 
  

  

 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรกลุ่มสตรีต าบลท่าแยก จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสต.)  ต าบลท่าแยก โครงการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรกลุ่มสตรีท่าแยก   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เก่ียวข้องต่างๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ล าดับที่  13  
(ส านักปลัด)  
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 375,000 บาท 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 375,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเบื้องบูรพา 
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 -เพ่ืออุดหนุนที่ท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเบื้องบูรพางาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 127 ล าดับที่  4   
(กองการศึกษาฯ)  

  

  

 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

 

    
อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีประจ าหมู่บ้าน   
งานเทศน์มหาชาติ  หมู่  10 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  -เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการส่งเสริมประเพณีประจ าหมู่บ้าน งาน
เทศน์มหาชาติ หมู่ 10 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
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1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 
 สิงหาคม 2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)  
 

    
อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบลท่าแยก จ านวน 235,000 บาท 

 

      

  -เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบลท่าแยก 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14  
สิงหาคม 2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 130 ล าดับที่ 19  
(กองการศึกษาฯ) 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 795,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 670,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องถิ่น “ท้องถิ่นเกมส์” เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับอ าเภอเมือง
สระแก้ว มีความคุ้นเคยมีความสมัครสมานสามัคคีกันอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาด้านอื่น  
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าแยก  มีระเบียบวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รูอ้ภัย  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุม
ยาเสพติด  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยกได้แสดงออกและพัฒนาทักษะด้านกีฬา  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเยาวชน  ประชาชนในพื้นที่และบุคลากรขององค์กรอันจะน ามาซึ่งความคุ้นเคย
และความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทุกด้าน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าปูาย
โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่เปิด – ปิด  
การแข่งขัน  อาทิ จัดเตรียมสนาม จัดประดับตกแต่งสถานที่ส าหรับพิธีปิด  จัดเตรียม
เต็นท์  ติดตั้งธง จัดท านั่งร้านพร้อมติดตั้งปูายโครงการ จัดท ากระถางคบเพลิงและไม้
ส าหรับวางคบเพลิง  ค่าเครื่องเสียง  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)  
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมกีฬา จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการฝึกซ้อมกีฬา เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  ของนักกีฬาให้พร้อมเตรียมแข่งขันกีฬา  ลดภาวการณ์ระบาดเจ็บ
จากการปะทะ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 93 ล าดับที่  18   
(กองการศึกษาฯ)    

  

 

    
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  "ท่าแยกเกมส์" จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลท่าแยก “ท่าแยกเกมส์ ”  
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  มี
ความ คุ้นเคยมีความสมัครสมานสามัคคีกันอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาด้านอ่ืน เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก มีระเบียบ 
วินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแยก ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้แสดงออก 
และพัฒนาทักษะด้านกีฬา  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน  ประชาชน 
ในพ้ืนที่และบุคลากรขององค์กรอันจะน ามาซึ่งสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือร่วมใจใน 
การพัฒนาทุกด้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์   
ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่เปิด – ปิด การแข่งขัน อาท ิจัดเตรียมสนาม จัดประดับ
ตกแต่งสถานที่ส าหรับพิธีปิด จัดเตรียมเต็นท์  ติดตั้งธง จัดท านั่งร้านพร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ จัดท ากระถางคบเพลิงและไม้ส าหรับวางคบเพลิง  ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)   
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท 

 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในต าบล จ านวน 125,000 บาท 

 

      

  - เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในต าบลท่าแยกโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในต าบล เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  มีความคุ้นเคยมี
ความสมัครสมานสามัคคีกันอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาด้านอ่ืน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  มีระเบียบวินัยมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน  เพ่ือส่งเสริม 
ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  
ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน 
และประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้แสดงออก 
และพัฒนาทักษะด้านกีฬา  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 565) หน้าที่ 127 ล าดับที่ 7  
(กองการศึกษาฯ)    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง  
ค่าเงินรางวัลประกวดนางนพมาศ  ค่าเงินรางวัลประกอบกระทงสวยงาม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ดอกไม้สด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 90 ล าดับที่  1   
(กองการศึกษาฯ)   
  

  

 

    
โครงการสืบสานวัฒนธรรมมวยไทย จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมมวยไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 94 ล าดับที่  19 
(กองการศึกษาฯ)   

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 213,720 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 213,720 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 213,720 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 213,720 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ( ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(ส านักปลัด) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,017,200 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 1,471,500 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,471,500 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 679,320 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี  จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
(2)  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ประกาศ ณ วันที่ 28 
มกราคม 2559 และหนังสือส านักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 293  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22   
มิถุนายน 2561 
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9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
10) หนงัสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง) 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้   
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน   12  เดือน   
เป็นเงิน  42,000  บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองช่าง)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 687,120 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 5  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา) รถบรรทุกน้ า  
 จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) รถกระเช้า   
จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3)  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4)  พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  2 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง)  
 

  

 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 63,060 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ( พนักงานขับรถกระเช้า)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3)  พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  
(กองช่าง)  
 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,519,600 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 379,600 บาท 

 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 260,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง การด าเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  
กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29  
ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือ  วันหยุดราชการ  
ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 
  

  

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  
 

 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 21,600 บาท 

 

      

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองช่าง) 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท 

 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 450,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้
เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน
เพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน  
ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวาง
บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการ
กรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีจะใช่สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการ
เช่า  ค่าใช่จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้าง 
ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างผู้แสดงแบบ  
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ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้าง
ทนายความ, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  

        

 
      

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือ 
พลังงานส ารับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
ประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง) 
  

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง)  
  

  

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 600,000 บาท 

 

      

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมี
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้าง
แรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 1,060,000 บาท 

 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  
ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อ
ส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นปูายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
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(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปุา  
ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต้นฑ์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน  
แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  
ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท ์เทป พี ว ีซี แบบใส   
น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

        
       

 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ  
โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้    
น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่แรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี่  
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 130,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน 
เบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก  
หน้ากากปูองกันแก๊สพิษฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ า 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
 ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้ 
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ปูายไฟแจ้งเตือนแบบ
ล้อลาก ปูายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน  
20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
 พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ 
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)  
ฯลฯ    
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

        

 
      

 

  
งบลงทุน รวม 26,100 บาท 

 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,100 บาท 

 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 

    
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 10,900 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  แบบสะพาย  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า  1.4  แรงม้า  ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี  พร้อมใบมีด   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

 

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีด (inkjet  Printer) จ านวน 6,300 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (inkjet Printer) 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet) 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า  32  หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  หรือ  14.5  ภาพต่อนาที (ipm) 
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  หรือ  10.4  ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)   แบบ USB  2.0  หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น 
-  สามารถใช้กระดาษ A3, A4,  Letter , Legal และ  Custom   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  

  

         

 
      

 

    
เครื่องพิมพ์พิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า Network  แบบที่ 1 จ านวน 8,900 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ขาวด า Network  แบบที่  1  
( 28หน้า/นาที) 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า  28  หน้าต่อนาที (ppm)  
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-  มีความจ า  (Memory)   ขนาดไม่น้อยกว่า 128  MB 
-  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)   แบบ USB  2.0  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface)   แบบ 10/100  Base-T  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
 Wi-Fi  (IEEE  802.11b,g,n  )  ได-้  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
-  สามารถใช้กระดาษ  A4,  Letter , Legal และ  Custom   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  

        

 
      

 

 
งานก่อสร้าง รวม 7,154,980 บาท 

 

  
งบบุคลากร รวม 733,680 บาท 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 733,680 บาท 

 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 396,600 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี  11 อัตรา จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
(1)  นายช่างโยธา   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  นายช่างไฟฟูา   จ านวน   1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ประกาศ ณ วันที่ 28 
 มกราคม 2559 และหนังสือส านักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 293  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
10) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3  
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 313,080 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   จ านวน  1  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่19 สงิหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง) 
 

  

 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ( ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  
(กองช่าง)  
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งบด าเนินงาน รวม 48,000 บาท 

 

   
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
  

  

 

  
งบลงทุน รวม 6,373,300 บาท 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,373,300 บาท 

 

   

ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการ
ก่อสร้าง 

      

 

    
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15  
บ้านปางสีดา 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  บ้านปางสีดา  
ต าบลท่าแยก พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที ่ 85  ล าดับที่  176  
(กองช่าง) 
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ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

 

    
โครงการก่อสร้างปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก  
หมู่ที่ 10 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร  สูง 2.00 เมตร  หมู่ที่ 10 ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ท่าแยก ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 119  
(กองการศึกษาฯ)  
 

  

 

    
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก จ านวน 146,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ยาว  73  เมตร  พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 133 
(กองช่าง)  
  

  

 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

 

    
โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน  หมู่ที ่ 11  บ้านน้อย จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลากลางบ้าน  หมู่ที่  11  บ้านน้อย  ต าบลท่าแยก ขนาด
กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  7.50  เมตร  และปรับปรุงห้องน้ า  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 126 
(กองช่าง) 
  

    
โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน  หมู่ที ่ 14  บ้านน้ าล้อม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลากลางบ้าน  หมู่ที่  14   บ้านน้ าล้อม  ต าบลท่าแยก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 126  
(กองช่าง)  
  

  

 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบาก 

จ านวน 225,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่10  บ้านท่ากะบาก  
ต าบลท่าแยก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา   0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  51 ล าดับที่ 10 
(กองช่าง)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  12  บ้านกิโลสาม 

จ านวน 410,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 12  บ้านกิโลสาม  ต าบลท่าแยก   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  720  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89  ล าดับที่ 197  
(กองช่าง)  
  

  

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย 

จ านวน 362,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านคลองหอย  ต าบลท่าแยก   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  640  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  50 ล าดับที่ 5     
(กองช่าง)  
  

  

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  บ้านหอย จ านวน 225,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 2  บ้านหอย  ต าบลท่าแยก   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา   0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 49 ล าดับที่ 2 
(กองช่าง)  
  

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน 

จ านวน 410,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านหนองเตียน  ต าบลท่าแยก  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  720  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 50 ล าดับที่ 4  
(กองช่าง) 
 

  

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง 

จ านวน 225,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง   
ต าบลท่าแยก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา   0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50  ล าดับที่ 6   
(กองช่าง)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9  บ้านคลองปลาโด 

จ านวน 410,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้านคลองปลาโด   
ต าบลท่าแยก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา   0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  720  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 9  
(กองช่าง) 
  

  

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13  บ้านเนินไฮ 

จ านวน 410,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮ  ต าบลท่าแยก   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  720  ตร.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 51  ล าดับที่ 13 
(กองช่าง)  
  

  

 

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  3  
บ้านทุ่งแฝก 

จ านวน 436,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที ่ 3  บ้านทุ่งแฝก  
 ต าบลท่าแยก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  250  เมตร  หน้า 0.05  เมตร   
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88  ล าดับที่ 189  
(กองช่าง) 
  

    
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  หมู่ที ่ 14  บ้านน้ าล้อม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่  14 บ้านน้ าล้อม ต าบลท่าแยก   
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74  ล าดับที่ 127  
(กองช่าง) 
  

  

 

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหลุมเป็นบ่อ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15  บ้านปางสีดา 

จ านวน 226,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  15  บ้านปางสีดา  พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ  มีปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  760  ลบ.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 23  
(กองช่าง)  
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านปุาระก า 

จ านวน 400,000 บาท 

 

      

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  1  บ้านปุาระก า  พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ  มีปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  1,970  ลบ.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 23  
(กองช่าง) 
  

  

 

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  8 บ้านคลองผักขม  พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ  มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,470  ลบ.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  53 ล าดับที่ 23  
(กองช่าง)  
  

  

 

    
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  บ้านคลองน้ าเขียว 

จ านวน 126,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียว  พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ  มีปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  500  ลบ.ม.  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 23  
(กองช่าง)   
  

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 

    
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7   
บ้านคลองน้ าเขียว 

จ านวน 350,000 บาท 

 

      

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7   บ้านคลองน้ าเขียว    
ต าบลท่าแยก  ขนาด  12  ลบ.ม.  พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 99 
(กองช่าง) 
 

  

 

    
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  2  บ้านหอย จ านวน 209,900 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที ่2  บ้านหอย  ต าบลท่าแยก กรุท่อพีวีซี 
ขนาด  6  นิ้ว ชั้น 13.5  ลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร ปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า  4  ลบ.ม.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  58 ล าดับที่ 48 
(กองช่าง)  
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง จ านวน 209,900 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่6 บ้านคลองศรีเมือง ต าบลท่าแยก กรุท่อพีวีซี 
ขนาด  6  นิ้ว ชั้น 13.5  ลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตรปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า 4  ลบ.ม. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  68 ล าดับที่ 96  
(กองช่าง)  
  

  

 

    
โครงการย้ายถังประปา  หมู่ที ่ 8  บ้านคลองผักขม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าย้ายถังประปา  หมู่ที ่ 8  บ้านคลองผักขม   
ขนาด  12  ลบ.ม. พร้อมระบบ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 170 
(กองช่าง)  
 

  

 

    
โครงการวางท่อประปาพิวีซี  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย จ านวน 22,500 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาพิวีซี  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย   
ต าบลท่าแยก  ท่อประปาพิวีซีขนาด  2  นิ้ว  ชั้น 8.5  ยาว  300  เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 153 
(กองช่าง)    
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

 

    
โครงการปรับปรุงทางเข้า  ประตู  และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน  หมู่ที ่ 4 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงทางเข้า ประตู และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน  หมู่ที ่4 (ตามแบบท่ี อบต.ท่าแยกก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69 ล าดับที่ 104 
(กองการศึกษาฯ)  
  

  

 

    
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านท่ากะบาก  หมู่ที่ 10 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียนภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านท่ากะบาก  หมู่ที่ 10 (ตามแบบท่ี อบต.ท่าแยกก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69 ล าดับที่ 104 
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

 

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
และสิ่งสาธารณูปการ)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคู่มือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
4) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกาคม 2541 
5) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที ่นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 
6) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน 
ที่เก่ียวข้อง ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2555 
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561 
8) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 643  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
(กองช่าง) 

  

 
                   


