
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อบัญญัติ

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

ของ
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องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

เขต/อำเภอ ผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

หมู่ท่ี 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตำบล กุฎี 
  เขต/อำเภอ ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120 

         

พื้นท่ี 15.75 ตารางกิโลเมตร    

ประชากรทั้งหมด 2,301 คน 
ชาย 1,111 คน 
หญิง 1,190 คน    

   
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,595,609.38 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,795,401.09 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,041,264.43 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 62,520.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 23,477,631.25 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 34,542.94 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 3,414.00 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 332,336.66 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 8,000.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 13,156,515.65 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,942,822.00 บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,579.00 บาท   
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 20,244,442.21 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 5,792,710.00 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 7,782,822.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 3,516,123.01 บาท    
งบลงทุน จำนวน 2,333,890.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 818,897.20 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,579.00 บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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 คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 34,542.94 48,200.00 48,200.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,414.00 2,230.00 3,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 332,336.66 356,000.00 346,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,000.00 40,000.00 38,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 378,293.60 446,430.00 435,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,156,515.65 13,153,570.00 13,264,300.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,156,515.65 13,153,570.00 13,264,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,942,822.00 9,500,000.00 9,500,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
9,942,822.00 9,500,000.00 9,500,000.00 

รวม 23,477,631.25 23,100,000.00 23,200,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,792,710.00 5,730,680.00 6,578,400.00 

  งบบุคลากร 7,782,822.00 8,734,720.00 8,426,960.00 
  งบดำเนินงาน 3,516,123.01 5,098,600.00 4,370,840.00 
  งบลงทุน 2,333,890.00 2,498,000.00 2,841,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 818,897.20 1,018,000.00 982,800.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,244,442.21 23,100,000.00 23,200,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,611,060 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 1,468,600 
  แผนงานสาธารณสุข 347,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 539,100 
  แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 86,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 324,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,105,840 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,578,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,200,000 
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         หน้า : 1/1 
         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
         

แผนงานงบกลาง              
  
 

งบ 

                  งาน 
งบกลาง รวม 

    
    
    
    

งบกลาง 6,578,400 6,578,400     

    งบกลาง 6,578,400 6,578,400              
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป              
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

  

งบ     
      

        

งบบุคลากร 5,642,920 600,000 612,000 6,854,920   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 0 2,743,920   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,899,000 600,000 612,000 4,111,000   

งบดำเนินงาน 2,461,240 77,900 160,000 2,699,140   

    ค่าตอบแทน 595,240 77,900 60,000 733,140   

    ค่าใช้สอย 1,335,000 0 60,000 1,295,000   

    ค่าวัสด ุ 330,000 0 40,000 370,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 301,000 0 0 301,000   

งบลงทุน 0 0 27,000 27,000   

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 27,000 27,000   

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000   

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000            
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
    งาน งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 60,000 60,000    

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000             
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แผนงานการศึกษา 
         
    งาน งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 357,500 357,500    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 357,500 357,500    

งบดำเนินงาน 569,300 569,300    

    ค่าตอบแทน 25,200 25,200    

    ค่าใช้สอย 159,500 159,500    

    ค่าวัสด ุ 350,600 350,600    

    ค่าสาธารณูปโภค 34,000 34,000    

งบเงินอุดหนุน 541,800 541,800    

    เงินอุดหนุน 541,800 541,800             
 

แผนงานสาธารณสุข              
    งาน งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 107,000 107,000    

    ค่าใช้สอย 82,000 82,000    

    ค่าวัสด ุ 25,000 25,000    

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000    

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000             
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์              
    งาน งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 392,700 392,700    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 392,700 392,700    

งบดำเนินงาน 131,400 131,400    

    ค่าตอบแทน 131,400 131,400    

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000    

    เงินอุดหนุน 15,000 15,000             
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แผนงานเคหะและชุมชน 
         
    งาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 30,000 30,000    

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000             
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
    งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 60,000 60,000    

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000    

งบเงินอุดหนุน 26,000 26,000    

    เงินอุดหนุน 26,000 26,000             
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ              
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม 

   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 24,000 170,000 194,000    

    ค่าใช้สอย 24,000 170,000 194,000    

งบเงินอุดหนุน 90,000 40,000 130,000    

    เงินอุดหนุน 90,000 40,000 130,000             
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 

 
งบ    

     
       

งบบุคลากร 192,000 629,840 821,840  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 192,000 629,840 821,840  
งบดำเนินงาน 370,000 100,000 470,000  
    ค่าตอบแทน 10,000 100,000 110,000  
    ค่าใช้สอย 175,000 0 175,000  
    ค่าวัสด ุ 185,000 0 185,000  
งบลงทุน 548,000 2,266,000 2,814,000  
    ค่าครุภัณฑ์ 498,000 0 498,000  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 2,266,000 2,316,000           
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แผนงานการเกษตร              
    งาน งานส่งเสริม

การเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 40,000 10,000 50,000    

    ค่าใช้สอย 20,000 10,000 30,000    

    ค่าวัสด ุ 20,000 0 20,000    
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        
               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537 และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 7) พ.ศ.2562        
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี และโดยอนุมัติของ
นายอำเภอผักไห่ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,200,000 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,611,060 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 1,468,600 
  แผนงานสาธารณสุข 347,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 539,100 
  แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 86,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 324,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,105,840 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,578,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 23,200,000 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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วันที่พมิพ์ : 3/8/2564  14:22:49 
       
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

           
  รายรับจริง ประมาณการ   

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

  
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 32,305.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00   
     ภาษีบำรุงท้องท่ี 84,237.61 16,835.24 2,000.00 0.00 % 2,000.00   
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 16,507.70 45,000.00 0.00 % 45,000.00   
     ภาษีป้าย 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00   

รวมหมวดภาษีอากร 117,742.61 34,542.94 48,200.00     48,200.00   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 400.00 0.00 % 400.00   
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

700.00 650.00 600.00 0.00 % 600.00 
  

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

40.00 70.00 70.00 14.29 % 80.00 
  

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 256.00 134.00 120.00 0.00 % 120.00   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 60.00 40.00 40.00 150.00 % 100.00 
  

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
  

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 100.00 700.00 600.00 0.00 % 600.00   
     ค่าปรับการผิดสัญญา 111,810.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00   
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1,700.00 1,700.00 300.00 233.33 % 1,000.00 
  

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 172.00 120.00 100.00 0.00 % 100.00   
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00   
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 115,338.00 3,414.00 2,230.00     3,500.00   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าท่ีดิน 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00   
     ดอกเบี้ย 326,583.31 332,336.66 350,000.00 -2.86 % 340,000.00   

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 332,583.31 332,336.66 356,000.00     346,000.00   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 4,500.00 8,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00   
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,500.00 8,000.00 40,000.00     38,000.00   
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หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีรถยนต์ 400,551.03 507,402.54 300,000.00 40.00 % 420,000.00   
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,783,650.98 8,160,422.97 8,470,000.00 -0.83 % 8,400,000.00   
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,378,858.23 2,360,976.50 2,232,270.00 3.03 % 2,300,000.00   
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 156,586.20 123,983.63 100,000.00 20.00 % 120,000.00   
     ภาษีสรรพสามิต 2,023,641.44 1,741,821.50 1,767,700.00 -3.83 % 1,700,000.00   
     อากรประมง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00   
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00   
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

3,252.00 2,762.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 
  

     ค่าภาคหลวงแร่ 15,594.08 14,626.68 15,000.00 0.00 % 15,000.00   
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 17,882.80 15,504.03 15,000.00 0.00 % 15,000.00   
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

475,608.00 228,492.00 250,000.00 16.00 % 290,000.00 
  

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00   
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 533.80 523.80 0.00 100.00 % 400.00   

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,256,158.56 13,156,515.65 13,153,570.00     13,264,300.00   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 9,381,074.00 9,942,822.00 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,381,074.00 9,942,822.00 9,500,000.00     9,500,000.00   
รวมทุกหมวด 24,207,396.48 23,477,631.25 23,100,000.00     23,200,000.00   
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วันที่พมิพ์ : 3/8/2564  14:52:22     หน้า : 1/1  
                        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  23,200,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 48,200 บาท 
  ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 45,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ภาษีป้าย จำนวน 1,200 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 400 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา       

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 600 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ
โฆษณา 

จำนวน 80 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 120 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 100 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จำนวน 500 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 600 บาท 

    
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 100 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 346,000 บาท 
  ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 6,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ดอกเบี้ย จำนวน 340,000 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,000 บาท 
  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 30,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 8,000 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,264,300 บาท 
  ภาษีรถยนต์ จำนวน 420,000 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,400,000 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 2,300,000 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 120,000 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,700,000 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  อากรประมง จำนวน 100 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จำนวน 300 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 3,000 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 15,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา         
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  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 15,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จำนวน 290,000 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา      

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 500 บาท 
    ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 400 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,500,000 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,500,000 บาท 

    

เงินอุดหนนุทั่วไป  ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอน ตั้งไว้ 2,500,000  บาท 
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ตั้งไว้  300,000  บาท  
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ตั้งไว้  552,000 บาท 
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตั้งไว้ 48,000 บาท                                            
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งไว้  501,600 บาทประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งไว้  5,070,000  บาท           
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  ตั้งไว้  962,400  บาท 
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตั้งไว้ 26,000 บาท  
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
- เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
หมู่ละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 240,000 บาท 
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เงินอุดหนุนการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  ตั้งไว้ 2,000 บาท 
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
- เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ตั้งไว้ 20,000 บาท              

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา        
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วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  15:27        

                           
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

อำเภอผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        

          
  รายจ่ายจริง ประมาณการ   

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565  
แผนงานงบกลาง              
งบกลาง              
  งบกลาง              
  งบกลาง              
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,936 43,642 70,000 0 % 70,000  
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,600 2,368 10,000 0 % 10,000  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,441,400 4,634,700 4,489,600 12.93 % 5,070,000  
    เบี้ยยังชีพความพิการ 874,400 898,400 820,800 17.25 % 962,400  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 32,500 48,000 -12.5 % 42,000  
    เงินสำรองจ่าย 0 0 106,280 -5.91 % 100,000  
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    รายจ่ายตามข้อผูกพัน              
      เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 274,000 

 
      เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 45,800 46,100 50,000 0 % 50,000  
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 134,000 135,000 272,000 -100 % 0  

รวมงบกลาง 5,577,136 5,792,710 5,866,680     6,578,400  
รวมงบกลาง 5,577,136 5,792,710 5,866,680     6,578,400  
รวมงบกลาง 5,577,136 5,792,710 5,866,680     6,578,400  

รวมแผนงานงบกลาง 5,577,136 5,792,710 5,866,680     6,578,400  
แผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 480,420 477,524 514,080 -100 % 0  
    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 514,080  
    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 39,480 39,252 42,120 0 % 42,120  
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 39,480 39,252 42,120 0 % 42,120  

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,232,000 2,181,600 2,232,000 -7.74 % 2,059,200 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,877,780 2,824,028 2,916,720     2,743,920  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,985,505 2,089,554 2,250,000 -28.18 % 1,616,000  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000  
    เงินประจำตำแหน่ง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000  
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 223,620 234,780 250,000 2.4 % 256,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 771,000 875,040 966,000 -23.5 % 739,000  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,180 32,900 36,000 0 % 36,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,261,305 3,484,274 3,754,000     2,899,000  
รวมงบบุคลากร 6,139,085 6,308,302 6,670,720     5,642,920  

  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46,750 55,600 720,000 -22.19 % 560,240  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 35,000 0 % 35,000  
    ค่าเช่าบ้าน 30,000 30,000 30,000 -100 % 0  

รวมค่าตอบแทน 76,750 85,600 785,000     595,240  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,106,247 1,016,494 1,000,000 -30 % 700,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 
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      ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,064 49,800 100,000 -100 % 0  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 20,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 149,650 0 0 0 % 0  
      ค่ารังวัดที่ดิน 0 6,610 20,000 -100 % 0  
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000  

      
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในองค์กร 

0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0 200,000 0 % 200,000  

      
โครงการอบรมสัมมนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้าง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน และผูส้ังเกตการณ์ 

0 0 0 100 % 100,000 
 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 199,094.87 165,724.43 150,000 0 % 150,000  
รวมค่าใช้สอย 1,473,055.87 1,238,628.43 1,495,000     1,235,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุสำนักงาน 175,920 209,390 190,000 -47.37 % 100,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,767.35 0 30,000 -66.67 % 10,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 16,000 48,580 66,000 -39.39 % 40,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,800 40,000 -50 % 20,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,921 112,380 140,000 0 % 140,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,250 9,280 50,000 -60 % 20,000  
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รวมค่าวัสดุ 334,858.35 386,430 516,000     330,000  
  ค่าสาธารณูปโภค              
    ค่าไฟฟ้า 170,505.39 222,838.82 200,000 -12 % 176,000  
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 8,820 8,562 15,000 0 % 15,000  
    ค่าบริการโทรศัพท์ 94,264.86 7,713.63 10,000 0 % 10,000  
    ค่าบริการไปรษณีย์ 933 4,683.6 10,000 0 % 10,000  
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 85,257.6 100,000 -10 % 90,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 274,523.25 329,055.65 335,000     301,000  
รวมงบดำเนินงาน 2,159,187.47 2,039,714.08 3,131,000     2,461,240  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์สำนักงาน              
      จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 0 10,990 0 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 0 120,000 0 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 17,990 0 0 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  0 8,500 0 0 % 0  
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  ขนาด 5 ฟุต 0 11,600 0 0 % 0  
      จัดซื้อโต๊ะทำงาน (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง) 0 14,000 0 0 % 0  
      จัดซื้อโทรศัพท์พ้ืนฐาน 2,190 0 0 0 % 0  
      จัดซื้อโพเดียมไม้ 0 9,500 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16,000 17,000 0 0 % 0  
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0 7,500 0 0 % 0 
 

      จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบเลเซอร์ หรือLED ขาวดำ  0 20,000 0 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart Card Reader) 2,100 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,280 219,090 0     0  
รวมงบลงทุน 38,280 219,090 0     0  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

      
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 0 % 30,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000     30,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000     30,000  

  งบรายจ่ายอ่ืน              
  รายจ่ายอ่ืน              
    รายจ่ายอื่น              
      ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 20,000 -100 % 0  

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 20,000     0  
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 20,000     0  

รวมงานบริหารทั่วไป 8,366,552.47 8,597,106.08 9,851,720     8,134,160  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 353,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 247,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     600,000  
รวมงบบุคลากร 0 0 0     600,000  

  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 47,900  
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 30,000  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     77,900  
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     77,900  

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     677,900  
งานบริหารงานคลัง              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 651,420 689,340 281,000 60.14 % 450,000  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 28,000 -100 % 0  
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 9,000 108,000 0 % 108,000  
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    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 1,000 12,000 0 % 12,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 693,420 741,340 471,000     612,000  

รวมงบบุคลากร 693,420 741,340 471,000     612,000  
  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 65,000 -23.08 % 50,000  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000  
    ค่าเช่าบ้าน 57,000 72,000 72,000 -100 % 0  

รวมค่าตอบแทน 57,000 72,000 147,000     60,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,910 13,910 10,000 0 % 10,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  7,520 25,740 50,000 -100 % 0  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา   19,400 0 0 0 % 0  
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,610 2,200 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าใช้สอย 39,440 41,850 80,000     60,000  
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  ค่าวัสดุ              
    วัสดุสำนักงาน 0 3,350 20,000 0 % 20,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,300 10,680 50,000 -60 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 20,300 14,030 70,000     40,000  
รวมงบดำเนินงาน 116,740 127,880 297,000     160,000  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์สำนักงาน              
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  ขนาด 5  ฟุต 0 11,600 0 0 % 0  
      จัดซื้อโต๊ะทำงาน 0 22,500 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 17,000 0 100 % 17,000  
      จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ 0 10,000 0 100 % 10,000  
      จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot  matrix  Printer  แบบแคร่สั้น 22,000 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 61,100 0     27,000  
รวมงบลงทุน 22,000 61,100 0     27,000  

รวมงานบริหารงานคลัง 832,160 930,320 768,000     799,000  
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,198,712.47 9,527,426.08 10,619,720     9,611,060  

        
แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย              
  งบดำเนินงาน              
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  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 27,903 12,900 30,000 -100 % 0  
      โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 0 100 % 30,000  

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎี 

0 0 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎี 

0 109,700 110,000 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 27,903 122,600 140,000     60,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 80,000 0 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 0 80,000 0     0  
รวมงบดำเนินงาน 27,903 202,600 140,000     60,000  

  งบลงทนุ              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              
      จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 0 66,000 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 66,000 0     0  
รวมงบลงทุน 0 66,000 0     0  

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,903 268,600 140,000     60,000  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 27,903 268,600 140,000     60,000  
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แผนงานการศึกษา              
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 267,420 281,100 300,000 5.17 % 315,500  
    เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 267,420 298,600 342,000     357,500  
รวมงบบุคลากร 267,420 298,600 342,000     357,500  

  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,200  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     25,200  
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

28,900 27,200 34,000 0 % 34,000 
 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) 83,300 78,400 98,000 5 % 102,900  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

12,430 12,430 22,600 0 % 22,600 
 

รวมค่าใช้สอย 124,630 118,030 154,600     159,500  
         



 

 
32 

 

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 10,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 1,428 % 305,600  
    ค่าอาหารเสริม (นม) 172,143 288,907.06 305,000 -100 % 0  
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 20,000  
    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000  
    วัสดุการศึกษา 0 10,000 0 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 172,143 298,907.06 325,000     350,600  
  ค่าสาธารณูปโภค              
    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 34,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     34,000  
รวมงบดำเนินงาน 296,773 416,937.06 479,600     569,300  

  งบลงทนุ              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์สำนักงาน              
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  ขนาด 5  ฟุต 0 11,600 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0 7,500 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,100 0     0  
รวมงบลงทุน 0 19,100 0     0  
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  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
      โครงการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 3,893.5 0 0 0 % 0  

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง 

292,000 284,000 292,000 -6.51 % 273,000 
 

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤาไชย 

260,000 242,000 260,000 3.38 % 268,800 
 

รวมเงินอุดหนุน 555,893.5 526,000 552,000     541,800  
รวมงบเงินอุดหนุน 555,893.5 526,000 552,000     541,800  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,120,086.5 1,260,637.06 1,373,600     1,468,600  
รวมแผนงานการศึกษา 1,120,086.5 1,260,637.06 1,373,600     1,468,600  

        
แผนงานสาธารณสุข              
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      โครงการทำหมันสุนัขและแมว ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6,400 0 0 0 % 0  
      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 0 0 90,000 -44.44 % 50,000  
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ  -อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง  

0 25,960 0 0 % 0 

 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  

0 3,750 0 0 % 0 

 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 

      

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

0 0 2,000 0 % 2,000 

 
รวมค่าใช้สอย 6,400 29,710 122,000     82,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 25,820 20,000 25 % 25,000  

รวมค่าวัสดุ 0 25,820 20,000     25,000  
รวมงบดำเนินงาน 6,400 55,530 142,000     107,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              
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อุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 
ตำบลกุฎี 

0 0 0 100 % 240,000 
 

      
อุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 
ตำบลกุฎี 

240,000 240,000 240,000 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000     240,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000     240,000  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 246,400 295,530 382,000     347,000  
รวมแผนงานสาธารณสุข 246,400 295,530 382,000     347,000  

        
แผนงานสังคมสงเคราะห์              
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 392,700  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     392,700  
รวมงบบุคลากร 0 0 0     392,700  

  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 131,400  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     131,400  
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     131,400  
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  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล              
      อุดหนุนในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของก่ิงกาชาดอำเภอผักไห่ 0 0 0 100 % 15,000  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     15,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     15,000  

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     539,100  
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     539,100  

        
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 256,860 275,160 350,000 -100 % 0  
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 -100 % 0  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 142,920 170,000 -100 % 0  
          
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420 16,500 40,000 -100 % 0  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 416,280 434,580 602,000     0  
รวมงบบุคลากร 416,280 434,580 602,000     0  
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  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 50,000 -100 % 0  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0  

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000     0  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,600 256,000 100,000 -100 % 0  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 17,880 30,000 -100 % 0  
      ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  7,400 0 0 0 % 0  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,600 18,000 45,000 -100 % 0  

รวมค่าใช้สอย 109,600 291,880 175,000     0  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุสำนักงาน 0 0 10,000 -100 % 0  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,113.85 49,931.6 50,000 -100 % 0  
    วัสดุก่อสร้าง 154,539.59 208,600.27 250,000 -100 % 0  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000 17,800 45,000 -100 % 0  

รวมค่าวัสดุ 205,653.44 276,331.87 360,000     0  
รวมงบดำเนินงาน 315,253.44 568,211.87 595,000     0  
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  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์สำนักงาน              
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน  ขนาด 5  ฟุต 0 11,600 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์โรงงาน              
      จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์   6,000 0 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์สำรวจ              
      จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส  ชนิดพาดเลื่อน 2 ตอน 10,000 0 0 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3   7,100 0 0 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED  สี 0 15,000 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,100 26,600 0     0  
รวมงบลงทุน 23,100 26,600 0     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 754,633.44 1,029,391.87 1,197,000     0  
งานไฟฟ้าและประปา              
  งบลงทุน              
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำหรับชุมชน  หมู่ที่ 10 
(หน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) 

445,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำหรับชุมชน  หมู่ที่ 12 (หลัง
โรงเรียนวัดโคกทอง) 

78,000 0 0 0 % 0 
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      โครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 1,090,000 0 0 0 % 0  

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้น
หน้าบ้านนายวินัย สกุลปั่น) 

205,000 0 0 0 % 0 
 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

            
 

      ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 49,000 0 0 0 % 0  
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,867,000 0 0     0  

รวมงบลงทุน 1,867,000 0 0     0  
  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
      โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 0 0 400,000 -100 % 0  
      โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที ่ 4 294,138.54 0 0 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 294,138.54 0 400,000     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 294,138.54 0 400,000     0  

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,161,138.54 0 400,000     0  
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 
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โครงการจังหวัดสะอาด  น่าบ้านน่ามอง  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2,060 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 20,000 0 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 2,060 0 30,000     30,000  
รวมงบดำเนินงาน 2,060 0 30,000     30,000  

  งบลงทุน              
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              
      โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที ่ 12 0 43,000 0 0 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 43,000 0     0  
รวมงบลงทุน 0 43,000 0     0  

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,060 43,000 30,000     30,000  
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,917,831.98 1,072,391.87 1,627,000     30,000  

        
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย 10,000 0 0 100 % 10,000  
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      โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า 10,000 10,000 10,000 -100 % 0  

      
โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000 0 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าใช้สอย 50,000 20,000 60,000     60,000  
รวมงบดำเนินงาน 50,000 20,000 60,000     60,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดำเนิน
ภารกิจด้านการปราบปรามการป้องกันและการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด 

0 0 26,000 0 % 26,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 0 0 26,000     26,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 26,000     26,000  
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 20,000 86,000     86,000  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 20,000 86,000     86,000  
        
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ              
งานกีฬาและนันทนาการ              
  งบดำเนินงาน              
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  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 100 % 24,000  
รวมค่าใช้สอย 0 0 0     24,000  

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     24,000  
  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
      อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) 50,000 0 50,000 0 % 50,000  
      อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) 40,000 0 40,000 0 % 40,000  

รวมเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000     90,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000     90,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 90,000 0 90,000     114,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,150 13,350 50,000 0 % 50,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 20,000  
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      โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณ ี และวันสำคัญ 149,600 59,900 150,000 -33.33 % 100,000  
รวมค่าใช้สอย 166,750 73,250 200,000     170,000  

รวมงบดำเนินงาน 166,750 73,250 200,000     170,000  
  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              
      อุดหนุนโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 37,196.48 22,897.2 40,000 0 % 40,000  
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์              
      อุดหนุนโครงการจัดงานของดีผักไห่ 40,000 0 40,000 -100 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 77,196.48 22,897.2 80,000     40,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 77,196.48 22,897.2 80,000     40,000  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 243,946.48 96,147.2 280,000     210,000  
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 333,946.48 96,147.2 370,000     324,000  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 150,000  
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     192,000  
รวมงบบุคลากร 0 0 0     192,000  
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  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     10,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 
 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000  
    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 45,000  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     175,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 10,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 100,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     185,000  
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     370,000  
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  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              
      ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในตำบลกุฎี  หมู่ที่ 1-12 0 0 0 100 % 498,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     498,000  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)              
      ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 0 0 0 100 % 50,000  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     50,000  
รวมงบลงทุน 0 0 0     548,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     1,110,000  
งานก่อสร้าง              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 311,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 293,400  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 25,440  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     629,840  
รวมงบบุคลากร 0 0 0     629,840  
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  งบดำเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     100,000  
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     100,000  

  งบลงทนุ              
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ              

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าบ้านนางสมบูรณ์   
กันอาสา - สุดเขตหมู่ที่ 1 บ้านนายจอย) 

0 0 0 100 % 973,000 
 

      ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1 - 3 (ฝั่งตะวันตก) 0 0 0 100 % 1,173,000  
      โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(เส้นบ้านกำนันไฉน แป้นปราณีต) หมู่ที ่5 0 0 0 100 % 120,000  
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              
      โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินสไลด์ข้างบ้านพักครู  หมู่ที ่ 12 0 106,000 0 0 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม  
ละกำปั่น) 

0 0 265,000 -100 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออก)  0 0 77,000 -100 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ –  
สุดเขตหมู่ที่ 1) 

0 800,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์  
ชายี ถึงบ้านนายเชิญ  กุฎีเขตต์) 

0 0 1,029,000 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 12 (เส้น
หน้าบ้านนายพิชิต  นวลละออง -ถึงบ้านนายไพบูลย์  แจ่มศักดิ์) 

0 114,000 0 0 % 0 
 

      โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12  0 0 1,204,000 -100 % 0  

      
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่4 (หน้า
บ้านนายบรรจง พูลศิริ) 

0 550,000 0 0 % 0 
 

      
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้าน
นายสมหมาย ฝากพร) 

0 257,000 0 0 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,827,000 2,575,000     2,266,000  
รวมงบลงทุน 0 1,827,000 2,575,000     2,266,000  

รวมงานก่อสร้าง 0 1,827,000 2,575,000     2,995,840  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,827,000 2,575,000     4,105,840  

แผนงานการเกษตร              
งานส่งเสริมการเกษตร              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

            
 

      
ค่าโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลกุฎี 

0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      โครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000  
      โครงการฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ดฝาง 10,000 0 0 0 % 0  

รวมค่าใช้สอย 20,000 10,000 20,000     20,000  
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  ค่าวัสดุ              
    วัสดุการเกษตร 9,790 0 30,000 -33.33 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 9,790 0 30,000     20,000  
รวมงบดำเนินงาน 29,790 10,000 50,000     40,000  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 29,790 10,000 50,000     40,000  
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              
  งบดำเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ              
      โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส 0 2,000 10,000 0 % 10,000  

รวมค่าใช้สอย 0 2,000 10,000     10,000  
รวมงบดำเนินงาน 0 2,000 10,000     10,000  

  งบลงทนุ              
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

      
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) สำหรับการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

0 72,000 0 0 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 72,000 0     0  
รวมงบลงทุน 0 72,000 0     0  

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 74,000 10,000     10,000  
รวมแผนงานการเกษตร 29,790 84,000 60,000     50,000  

รวมทุกแผนงาน 19,501,806.43 20,244,442.21 23,100,000     23,200,000  
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              หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 30/7/2564  16:30:06      

        
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
 อำเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
  

 

            

 

   

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,200,000 บาท แยกเป็น  
 แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม  6,578,400 บาท 
  งบกลาง รวม  6,578,400 บาท 
    งบกลาง รวม  6,578,400 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน  70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือสำนักงาน 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. เรื่อง
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

  

 

    



50 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  5,070,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 5360 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่  1  หน้า  84 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน  962,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
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8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 5360  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่  2  หน้า  84 
(สำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่  3  หน้า  84 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    เงินสำรองจ่าย จำนวน  100,000 บาท 

     

  
เพ่ือสำรองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่ มท  0313.4 /ว 667  ลงวันที่ 12  
มีนาคม 2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558  เรื่อง การเตรยีมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยหนาว  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2560 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1064
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ปี 2560 
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1073  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560     
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1520 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560   
15) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560   
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
17) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      

     
  

(สำนักปลัด)         
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน  274,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21  ตุลาคม 2563  เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

     เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  50,000 บาท 
 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ    
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาจังหวัด  เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 
2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 25573)  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม  2557   
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 2199 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม 2554   
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1202 
ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และ
รายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม  8,134,160 บาท 
  งบบุคลากร รวม  5,642,920 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม  2,743,920 บาท 
   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 
1 อัตราๆละ 20,400  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท  
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 
2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน  42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตราๆละ1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,000 บาท
และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 2 อัตราๆละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(สำนักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน  42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1
อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และ
เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ  
ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 
 

86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(สำนักปลัด) 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 
 

2,059,200 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆละ 11,220 บาท/
เดือนจำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท  
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน
1 อัตราๆละ 9,180 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 
20 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,728,000 บาท  
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
7,200 บาท จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท      
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(สำนักปลัด) 
 

  

 

    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  2,899,000 บาท 

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  1,616,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 
4  ตำแหน่ง  จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,616,000 บาท  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  อัตรา 
(3) หัวหน้าสำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา 
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
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เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
6) หนังสือสำนักงาน 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  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัด) 

      

  

   

 

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับกลาง  ในอัตรา 
เดือนละ 7,000 บาท  จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน  2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที ่2)  
(สำนักปลัด) 
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    เงินประจำตำแหน่ง จำนวน  168,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จำนวน
12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จำนวน 
12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(3) หัวหน้าสำนักปลัด  ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  จำนวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 42,000  บาท   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553  
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

      

  

   

 

    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน  256,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ้างเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการ  1 อัตรา  จำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว  (ฉบับที2่)                                        
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  739,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4  ตำแหน่ง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 ตำแหน่ง) 
จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล) จำนวน  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ยาม)  จำนวน  1  อัตรา 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน  2  อัตรา 
(4) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์)  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบตเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน  36,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง  3  อัตรา   
จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์)  จำนวน  2  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์) จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
(สำนักปลัด) 
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  งบดำเนินงาน รวม  2,461,240 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม  595,240 บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  560,240 บาท 

     

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  จำนวน  210,240  บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และก.อบต.  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการเปิด
ซองตามโครงการสอบราคาหรือประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล   
จำนวน 50,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2561 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 300,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 25 สิงหาคม  
2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
(สำนักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน  35,000 บาท 

     

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือ วันหยุดราชการ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
(สำนักปลัด)  
 

  

 

    

   ค่าใช้สอย รวม  1,235,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน  700,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เช่น 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ , ค่ารับรองแบบ , ค่าจ้างทำระบบแผนที่
ภาษ ี, ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , ค่าจ้างปรับปรุง
โดเมน website , ค่าตรวจวินจิฉัยโรค , ค่าทำหมันสัตว์ , ค่าจ้างเหมารักษา
ความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและดูแลต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมาในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าจ้างเหมา
แรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อหน่วยงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ (1)ค่าปักเสาพาดสาย  ภายนอก
สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งหม้อแปลง 
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ     
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 ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
(2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ์ฯลฯ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์  
ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน   
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

  

   
 

    

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน  5,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  จำนวน 5,000 บาท 
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มียอดรายรับจริง  
20,244,442.21 บาท คำนวณได้  ดังนี้  20,244,442.21 x 1/100  =  
202,444.42 บาท  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้
ตามอัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคำนึงถึงความจำเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย  
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัด) 

     

  

 
 

    

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน  20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน  40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

    โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในองค์กร 

จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  
กฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในองค์กรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด)  

     โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน  200,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎีตามท่ีกฎหมายกำหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ   
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 
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โครงการอบรมสัมมนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์ 

จำนวน  100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้สังเกตการณ์ และ
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปกป้องสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน  150,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องฉีดยาปราบวัชพืช ฯลฯ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
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(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(สำนักปลัด) 

     

  

   
 

    

    ค่าวัสดุ รวม  330,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน  100,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ  กระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่  พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน 
หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็กผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน  ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอดได้ (Partition)  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์   
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ้ ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

      

  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  10,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
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2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ  โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์  ไมล์ลอยพร้อมเครื่องเสียงสัญญาณ  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์  กล่องรับสัญญาณ
ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่าย  ดังนี้   
ดอกลำโพง  ฮอนลำโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด)  
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    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  40,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม  
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส  เตา  ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง  สายยางฉีดน้ำ  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อลาก   
อ่างล้างจาน  ถังน้ำ  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน  ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระว่ายน้ำ  อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร  อาหาร
สำเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

  

   
 

    

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไขขวง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่าย  ดังนี้    
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า  
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์  
เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

  

   
 

    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน  140,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์
น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด 

  

 

    

      
  

        



74 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  หน่วยประเมินผล  ฮาร์ดดิส์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board)    
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder)  
เมาส์(Mouse) พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น  
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น   
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
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เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรป 

     

  
กครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 
 

  

 

    

    ค่าสาธารณูปโภค รวม  301,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน  176,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี   
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

    

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน  15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

    

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน  90,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  
ค่าเทเลกซ ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบเงินอุดหนุน รวม  30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  30,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน  30,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน  ในการดำเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ผักไห่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่ 14  หน้า 110 
(สำนักปลัด)  
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม  677,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม  600,000 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  600,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  353,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 
1  ตำแหน่ง  จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 352,800 บาท  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6  มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล      
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
6) หนังสือสำนักงาน 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  247,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง จำนวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
จำนวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบตเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สำนักปลัด) 

  งบดำเนินงาน รวม  77,900 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม  77,900 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  47,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  จำนวน  47,900  บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
(สำนักปลัด) 

  

 

    

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน  30,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัด)  
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 งานบริหารงานคลัง รวม  799,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม  612,000 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  612,000 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  450,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  
5  ตำแหน่ง  จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน  450,000 บาท   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง  จำนวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการพัสดุ จำนวน  1  อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
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มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) 

      

  

   
 

    

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน  42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
5) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553  
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
7) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)                       
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองคลัง) 

  

 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน  108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 1 ตำแหน่ง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่  19  สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองคลัง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน  12,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 1 ตำแหน่ง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่  19  สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองคลัง) 

  

 

    

  งบดำเนินงาน รวม  160,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม  60,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง จำนวน  50,000  บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558    
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี 
(กองคลัง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน  10,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือ วันหยุดราชการ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

  

 

    

   ค่าใช้สอย รวม  60,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน  10,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ , ค่ารับรองแบบ , ค่าจ้างทำระบบแผน
ที่ภาษ ี, ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน 
website , ค่าตรวจวินิจฉัยโรค , ค่าทำหมันสัตว์ , ค่าจ้างเหมารักษาความ 
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สะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและดูแลต้นไม้ ค่าจ้างเหมาใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อหน่วยงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ (1)ค่าปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการ
เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1)ค่าวางท่อ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา (2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การติดตั้งโทรศัพท ์ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและ
เครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

  

 

    

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน  20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

  

 

    

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องฉีดยาปราบวัชพืช ฯลฯ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้  
        

  

 

    



86 

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

     

  

   
 

    

    ค่าวัสดุ รวม  40,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ  กระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่  พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน 
หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็กผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน  ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอดได้ (Partition)ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์   
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน   
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้  ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

      

  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

  

 

    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
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3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
 เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
 Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประเมินผล  ฮาร์ดดิส์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board)    
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder)  
เมาส์(Mouse) พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น  
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น   
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรป 

     
  

กครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

  งบลงทุน รวม  27,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม  27,000 บาท 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  17,000 บาท 

      

  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรอืดีกว่า  
จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(กองคลัง) 

  

 

    

 
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ จำนวน  10,000 บาท 

     

  
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  
ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(กองคลัง) 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม  60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม  60,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล จำนวน  30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0804.5/
ว 1634  ลงวันที ่22  กันยายน  2557 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่  9  มีนาคม  2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่  3  หน้า 85 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

     
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎี 

จำนวน  30,000 บาท 

 

    

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ 
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ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำ
โครงการ        
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2553   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 17  
พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
9) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) พ.ศ.2563  
ลำดับที่  1  หน้า 2 
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม  1,468,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม  357,500 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  357,500 บาท 
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  315,500 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำป ี1 ตำแหน่ง จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู จำนวน   1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที3่)พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
 
 

  

 

    



94 

9) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13   
ลงวันที่ 3กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
(สำนักปลัด) 

      

  

   

 

    

    เงินวิทยฐานะ จำนวน  42,000 บาท 

     

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ  คน ละ 3,500 บาทต่อเดือน
จำนวน 12 เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จำนวน   1  ตำแหน่ง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที3่) พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
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ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
(สำนักปลัด) 

     

  

   

 

    

  งบดำเนินงาน รวม  569,300 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม  25,200 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  25,200 บาท 

     

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน  25,200  บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี   
(สำนักปลัด) 
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   ค่าใช้สอย รวม  159,500 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        

    
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

จำนวน  34,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2– 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
เด็กนักเรียน  20 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน  
เป็นเงิน 34,000 บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8  
กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  
(ฉบับที ่2) 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน  102,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี   
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 21  บาทต่อคน
จำนวน  245 วัน  จำนวนเด็กนักเรียน  20  คน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8  
กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  
(ฉบับที ่2) 
(สำนักปลัด) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครือ่งแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน  22,600 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก: ศพด.)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  
(ฉบับที ่2) 
(สำนักปลัด) 
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    ค่าวัสดุ รวม  350,600 บาท 
    วัสดุสำนักงาน จำนวน  10,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ  กระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่  พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน 
หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็กผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน  ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอดได้ (Partition)ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์   
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้  ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

      

  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 

    

    วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  305,600 บาท 

     

  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม  
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส  เตา  ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง  สายยางฉีดน้ำ  ถังขยะแบบขาตั้ง  ถังขยะแบบล้อลาก   
อ่างล้างจาน  ถังน้ำ  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน  ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระว่ายน้ำ  อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร  อาหารสำเร็จรูป 
ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 - ป. 6  จำนวนเด็กนักเรียน  149  คน คนละ 7.37 บาท  รวม
เป็นเงิน  285,600  บาท  แยกเป็น 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน จำนวน 260 วัน     

      

  
  (2) โรงเรียนวัดโคกทองเด็กนักเรียน 65 คน จำนวน  260  วัน   
  (3) โรงเรียนวัดฤาไชยเด็กนักเรียน  64 คน  จำนวน  260  วัน    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 
(สำนักปลัด)  

  

 

    

    วัสดุก่อสร้าง จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
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4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  น้ำมันทาไม้  ทินเนอร ์ สี  ปูนซีเมนต์  ทราย ยางมะตอย
สำเร็จรูป  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาวแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

  

   

 

    

    วัสดุการเกษตร จำนวน  5,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
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3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ  คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว  เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อน  เบนโธส  อวน(สำเร็จรูป)
กระชัง  มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์      
พืชและสัตว์  พันธุสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ  น้ำเชื้อพันธ์สัตว์  วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์
ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษฯลฯ        
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

  

   

 

    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  10,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
 เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
หน่วยประเมินผล  ฮาร์ดดิส์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board)    
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder)  
เมาส์(Mouse) พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น   
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                                             

     

  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    ค่าสาธารณูปโภค รวม  34,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน  34,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม  541,800 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  541,800 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง 

จำนวน  273,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง (อาหารกลางวัน) จำนวน 65 คน  
อัตรามื้อละ  21  บาทต่อคน  จำนวน 200 วัน    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 
(สำนักปลัด) 
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤาไชย 

จำนวน  268,800 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤาไชย (อาหารกลางวัน) จำนวน 64 คน  
อัตรา มื้อละ  21  บาทต่อคน  จำนวน 200 วัน      
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8  
กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม  347,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  107,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม  82,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ จำนวน  50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในตําบลกุฎี
เช่น ไข้เลือดออก โรคติดต่อตามฤดูกาล  โรคติดต่อที่พบบ่อยในพื้นท่ีและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ ประจําปีงบประมาณ 2565  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  1 หน้า  80 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

     

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

จำนวน  30,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติย ราชนารี  โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน  20,000  บาท 
และจ่ายจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  10,000  บาท  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042  
ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข  ครั้งที ่ 2  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ลำดับที่  1  หน้า  3 
(สำนักปลัด) 

      

  

   
 

    

    

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน  2,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 12
มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042   
ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
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คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพ่ิมเติม 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข  ครั้งที ่ 2  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ลำดับที่  2  หน้า  5 
(สำนักปลัด) 
 

    ค่าวัสดุ รวม  25,000 บาท 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน  25,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้     
ชุดเครื่องมือผ่าตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง
(Sterthoscope)  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ำฝน  ถังเก็บ
เชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เครื่องววัดอุณหภูมิ  
(ปรอทวัดไข้)  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม  ดังนี้  สำลีและผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  ฟิล์ม
เอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง คลอรีน  
สารส้ม  หน้ากากอนามัย  ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

     

  

 

  
  

 
    

  งบเงินอุดหนุน รวม  240,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  240,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         

   อุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 ตำบลกุฎี จำนวน  240,000 บาท 

     

  
เพ่ืออุดหนุนการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1-12  
ตำบลกุฎี  หมู่ละ  20,000  บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม    
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  9 หน้า  82 
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม  539,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม  392,700 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  392,700 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  392,700 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 
1  ตำแหน่ง  จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 392,700 บาท  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6  มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
6) หนังสือสำนักงาน 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  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

  งบดำเนินงาน รวม  131,400 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม  131,400 บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  131,400 บาท 

     

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  จำนวน  31,400  บาท   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จำนวน  2  คน ๆ ละ 5,000  บาทต่อเดือน จำนวน 10  เดือน   รวม
เป็นเงิน  100,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

     

  

   

 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม  15,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  15,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล         

   อุดหนุนในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ จำนวน  15,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ในการดำเนินงานตามโครงการ
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที ่2  หน้า 80          
(สำนักปลัด)  
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม  30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม  30,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        

    
โครงการจังหวัดสะอาด  น่าบ้านน่ามอง  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจังหวัดสะอาด น่าบ้านน่ามอง  เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560  
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16  
มกราคม 2561 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.5/ว 627  
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  1  หน้า  96 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

 

   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน  20,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด " ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ ์ เครื่องดื่ม อาหาร
ป้ายประชาสัมพันธ์  ถังขยะ  ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560  
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0263  ลงวันที่16
มกราคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.5/ว 627  
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่  2  หน้า  96 
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม  86,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม  60,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ   
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่  4 หน้า 77 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำยาอเนกประสงค์  
น้ำยาซักผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้        
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่  6 หน้า 78 
(สำนักปลัด) 
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    โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดย
คำนึงถึงสถานการณ์คลัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  1 หน้า 76 
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน จำนวน  10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านการปราบปราม การป้องกันและการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด  เพ่ือ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด  ให้สามารถดำรงชีวิต
ได้ตามปกต ิโดยสังคมครอบครัว/ชุมชนไม่เดือดร้อน ตลอดจนฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติดให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  2 หน้า 76 
(สำนักปลัด) 

    โรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน  20,000 บาท 

     

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ   
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่  7 หน้า 78 

  

 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม  26,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  26,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดำเนินภารกิจ
ด้านการปราบปรามการป้องกันและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้เสพยาเสพติด 

จำนวน  26,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านการปราบปราม การป้องกันและการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด  เพ่ือ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด  ให้สามารถดำรงชีวิต
ได้ตามปกต ิโดยสังคม ครอบครัว /ชุมชนไม่เดือดร้อน  ตลอดจนฝึกอบรม
อาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติดให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลำดับที่  3  หน้า 76  
(สำนักปลัด) 
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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม  114,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  24,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม  24,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    โครงการจัดงานวันเด็ก จำนวน  24,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอนเช่นเครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นกระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่า
ติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ ์และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์
ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่ 1 หน้า 99 
(สำนักปลัด) 
 
  

  

 

    



119 

  งบเงินอุดหนุน รวม  90,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  90,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) จำนวน  50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง ในการดำเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) ประจำปีงบประมาณ 2565 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่ 7 หน้า 101)   
(สำนักปลัด) 

  

 

    

    อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) จำนวน  40,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดฤาไชย  ในการดำเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) ประจำปีงบประมาณ 2565 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                           
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลำดับที่ 6 หน้า 101)  
(สำนักปลัด) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม  210,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม  170,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม  170,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน  50,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิธี 
- วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
- วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ 
- วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
-วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
- วันปิยมหาราช ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1378  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ 2561-2565 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 102  
(สำนักปลัด) 

  

 

    

     

  

   

 

    

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน  20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  พ.ศ. 2564  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 3  หน้าที ่104 
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    โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และวันสำคัญ จำนวน  100,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ประเพณี
สงกรานต์และผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่ 1  หน้า 102     
(สำนักปลัด)  

  

 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม  40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม  40,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

   อุดหนุนโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จำนวน  40,000 บาท 

     

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการ
ดำเนินงานตามโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที ่1  หน้า 113      
(สำนักปลัด)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,110,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 192,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 192,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 
1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองช่างจำนวน 1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่3)พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน 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 มาตรฐาน 
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ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง) 

      

  

       

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ  
3,500 บาท รวม  12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
ถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553  
ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองช่าง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 370,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือ วันหยุดราชการ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง)  
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   ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เช่น  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ , ค่ารับรองแบบ , ค่าจ้างทำระบบ 
แผนที่ภาษ ี, ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , ค่าจ้างปรับปรุง
โดเมน website , ค่าตรวจวินจิฉัยโรค , ค่าทำหมันสัตว์ , ค่าจ้างเหมารักษา
ความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและดูแลต้นไม้ ค่าจ้าง
เหมาในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าจ้างเหมา
แรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อหน่วยงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ (1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งหม้อแปลง
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ      
ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ์ฯลฯ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ 
ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
 ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องฉีดยาปราบวัชพืช ฯลฯ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ
ดังนี้                         
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ  กระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่  พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน 
หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็กผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน  ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอดได้ (Partition)ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์   
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้  ฯลฯ      
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

      

  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ   
โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์  ไมล์ลอยพร้อมเครื่องเสียงสัญญาณ  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์  กล่องรับสัญญาณ
ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่าย  ดังนี้  
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ดอกลำโพง  ฮอนลำโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  

       

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ  
ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  น้ำมันทาไม้  ทินเนอร ์ สี  ปูนซีเมนต์  ทราย ยางมะตอย
สำเร็จรูป  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว  แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ    
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก   
ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ 
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แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
หน่วยประเมินผล  ฮาร์ดดิส์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board)    
เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์(Cut Sheet Feeder)  
เมาส์(Mouse) พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น   
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  งบลงทุน รวม 548,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 498,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในตำบลกุฎี  หมู่ที่ 1-12 จำนวน 498,000 บาท 

      

  
ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 1 ชุด
พร้อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย  ระบบ UHF-FM จำนวน 3  ชุด
แบบติดตั้งบนเสาเหล็กกัลป์วาไนท์  สูง  6.00  เมตร  ระบบโซล่าเซลล์
แบตเตอร์รี่ขนาด  12 โวลต์ ความจุรวมไม่น้อยกว่า  30  แอมป์  พร้อมชุด
ควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี่และระบบตัดไฟแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่
น้อยกว่า 90 วัตต์ พร้อมขายึด  ลำโพงฮอร์นชนิด
กลม ขนาด 15 นิ้ว  60 วัตต์   
ชุดละ  4  ตัว  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 ลำดับที่  9  หน้า  12 
(กองช่าง) 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการดำเนินการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ  ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเก่ียวกับการคำนวณเงินเพิ่มและการอนุมัติ
จ่ายเงินเพิ่ม(ค่า K)  แก่ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะคู่สัญญาจ้าง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11
กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) 
3. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 2147  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้าง
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3479 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีพ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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 งานก่อสร้าง รวม 2,995,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 629,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 629,840 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 311,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำป ี1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
(1) นายช่างโยธา  จำนวน  2  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่3)พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
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9) หนังสือสำนักงาน 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 มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง) 

      

  

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 293,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 
จำนวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จำนวน  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  จำนวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ
ดังนี้                                    
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  
สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 25,440 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จำนวน 1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) จำนวน 1  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) 
(กองช่าง)  

      



136 

  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  50,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตั้งไว้  50,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2850
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
(กองช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 2,266,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,266,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าบ้านนางสมบูรณ์  กันอาสา 
- สุดเขตหมู่ที่ 1 บ้านนายจอย) 

จำนวน 973,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 (เส้นหน้า
บ้านนางสมบูรณ ์ กันอาสา - สุดเขตหมู่ที ่1 บ้านนายจอย)  
โดยมีรายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,640  
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 ลำดับที่  1  หน้า  9  
(กองช่าง) 

      

    ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 1 - 3 (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 1,173,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง  
ช่วงที่ 1 ยาว 219.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 170.00 เมตร   
ช่วงที่ 3 ยาว 141.00 เมตร ช่วงที่ 4 ยาว 117.00 เมตร  
ช่วงที่ 5 ยาว   80.00 เมตร  ช่วงที่ 6 ยาว 38.00 เมตร  
ช่วงที่ 7 ยาว  53.00 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 818 เมตร ทำการขุดดิน
ปรับแต่งลงเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.18 x 0.18 x 2.50 เมตร  
ระยะห่าง 1.50 เมตร จำนวน 558 ต้น และวางแผ่นพ้ืนสำเร็จรูป ขนาด 
0.35 x 1.50 เมตร จำนวน 2  แผ่นต่อหนึ่งช่อง รวมแผ่นพ้ืนทั้งหมด
1,088  แผ่น พร้อมเทคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็มขนาด 0.25x0.25 เมตร 
ระยะทาง 727 เมตร และลงหินคลุกเสมอผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 ลำดับที่  3 หน้า  18 
(กองช่าง) 

    โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (เส้นบ้านกำนันไฉน  แป้นปราณีต) หมู่ที ่ 5 จำนวน 120,000 บาท 

      

  
ช่วงที่ 1 ถมดิน กว้าง  2.30 เมตร ยาว 75.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  หรือ
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 172.50 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถมดิน กว้าง  2.30 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 28.80 ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาณดินรวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 201.30 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลงลูกรัง  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  34.50  เมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 ลำดับที่  9  หน้า  12 
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลกุฎี 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุฎี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่ 5  หน้า 92 
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ 
ปุ๋ยชีวภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  1 หน้า  91 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000  บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป้นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้   
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ  คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว  เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อน เบนโธส อวน(สำเร็จรูป) 
กระชัง  มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์   
พืชและสัตว์  พันธุสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ  น้ำเชื้อพันธ์สัตว์  วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์
ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษฯลฯ        
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
หัวกระโหลกดูดน้ำฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลำดับที่  2  หน้า  95 
(สำนักปลัด) 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:45:06 
        

      หน้า : 1/1 
                                            

 
                                      ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                         
    

 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
  

      
         
             แผนงาน แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 
    

 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทนุเงนิทดแทน 10,000                     10,000 
เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 70,000                     70,000 
เงินสำรองจ่าย 100,000                     100,000 
เบ้ียยังชีพความพกิาร 962,400                     962,400 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000                     42,000 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,070,000                     5,070,000 
รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                         
เงินสมทบกองทนุบำเหนจ็บำนาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

274,000                     274,000 

เงินสมทบกองทนุระบบประกนั
สุขภาพองคก์ารบริหารส่วนตำบล 

50,000                     50,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก 
/รองนายก 

  42,120                   42,120 

ค่าตอบแทนประธานสภา/ 
รองประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานกุารสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

  2,059,200                   2,059,200 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   42,120                   42,120 
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง
นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  514,080                   514,080 



143 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสว่นตำบล 

  86,400                   86,400 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ   256,000                   256,000 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง   1,094,000               293,400   1,387,400 
เงินเดอืนข้าราชการ หรอื
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

  2,419,000   315,500   392,700       461,000   3,588,200 

เงินประจำตำแหน่ง   210,000               42,000   252,000 
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 

  84,000                   84,000 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง   48,000               25,440   73,440 
เงินวทิยฐานะ       42,000               42,000 

     งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   30,000                   30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  45,000               10,000   55,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

  658,140   25,200   131,400       100,000   914,740 

ค่าใช้สอย 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   170,000               45,000   215,000 
รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและ
พิธีการ 

  5,000             50,000     55,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอืน่ ๆ 

                        

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร   710,000               100,000   810,000 
ค่าโครงการจัดการบริหาร
ศูนย์บรกิารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลกุฎ ี

                    10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรยีนการสอน) 

      34,000               34,000 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

  30,000               10,000   40,000 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   60,000               20,000   80,000 
โครงการการขับเคลื่อนกจิกรรม
การสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

  10,000                   10,000 

โครงการจังหวดัสะอาด  น่าบ้าน
น่ามอง  เพือ่สนับสนุน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด
พระนครศรอียธุยา 

            10,000         10,000 

โครงการจัดงานวนัเดก็                 24,000     24,000 
โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับระเบียบ กฎหมาย แก่
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตำบล เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ภายในองค์กร 

  10,000                   10,000 

โครงการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

            20,000         20,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 

    30,000                 30,000 

โครงการฝกึอบรมการผลิต    
การใช้ปุ๋ยอนิทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ 

                    10,000 10,000 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองคก์าร
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี

    30,000                 30,000 

โครงการฝกึอบรมอาชีพทำขนม
ไทย 

              10,000       10,000 

โครงการฝกึอบรมอาชีพทำน้ำยา
อเนกประสงค ์

              10,000       10,000 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลอง
สวยนำ้ใส 

                    10,000 10,000 



145 

โครงการเยาวชนสดใสห่างไกล
ยาเสพติดเพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

              10,000       10,000 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ 

        50,000             50,000 

โครงการเลอืกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสมาชกิสภาท้องถิ่น 

  200,000                   200,000 

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย                 20,000     20,000 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เกีย่วกับวัฒนธรรม ประเพณี  
และวนัสำคัญ 

                100,000     100,000 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั) 

      102,900               102,900 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสอื
เรียน, ค่าอุปกรณก์ารเรยีน, ค่า
เครื่องแบบนกัเรยีน, ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

      22,600               22,600 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า
ตามพระปณธิาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ  
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์ อัคร
ราชกมุารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนาร ี

        30,000             30,000 

โครงการหมู่บ้านเฉลมิพระเกยีรติ
ปลอดยาเสพติดแบบยั่งยนื 

              10,000       10,000 

โครงการอบรมสัมมนาและเพิม่
ประสิทธภิาพของพนกังานสว่น
ตำบล  ลูกจา้ง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชมุชน 
และผู้สังเกตการณ ์

  100,000                   100,000 
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โรงเรียนผู้สูงอาย ุ               20,000       20,000 
สำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลกัษณ์ อัครราชกมุารี   กรม
พระศรีสวางควัฒน  วรขัตตยิ
ราชนาร ี

        2,000             2,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุกอ่สร้าง       20,000           100,000   120,000 
วัสดุการเกษตร       5,000             20,000 25,000 
วัสดุคอมพวิเตอร ์   40,000   10,000           20,000   70,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                   5,000   5,000 
วัสดุงานบ้านงานครวั   40,000   305,600               345,600 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่   140,000                   140,000 
วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ   10,000               50,000   60,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20,000                   20,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์         25,000             25,000 
วัสดุสำนกังาน   120,000   10,000           10,000   140,000 

      ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   15,000                   15,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์   10,000                   10,000 
ค่าบริการไปรษณยี ์   10,000                   10,000 
ค่าบริการสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

  90,000                   90,000 

ค่าไฟฟ้า   176,000   34,000               210,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรอื
อิเลก็ทรอนิกส ์

                        

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์

                        

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์   17,000                   17,000 
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จัดซื้อเครื่องพมิพ์ 
Multifunction แบบเลเซอร์ 
หรือ LED  ขาวดำ 

  10,000                   10,000 

ปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย
ภายในตำบลกุฎี  หมูท่ี่ 1-12 

                  498,000   498,000 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                         
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

                        

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
หมู่ที่ 1 (เสน้หน้าบ้านนาง
สมบูรณ์  กันอาสา - สุดเขตหมูท่ี่ 
1 บ้านนายจอย) 

                  973,000   973,000 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันดนิไหล่
ทาง หมูท่ี่ 1 - 3 (ฝั่งตะวันตก) 

                  1,173,000   1,173,000 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK) 

                  50,000   50,000 

โครงการก่อสร้างถนนดนิลูกรัง 
(เสน้บ้านกำนันไฉน แป้นปราณตี) 
หมู่ที่  5 

                  120,000   120,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอดุหนุนส่วนราชการ                         
เงินอดุหนุนองคก์รการกุศล                         
เงินอดุหนุนองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                        

เงินอดุหนุนองคก์รประชาชน                         
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและสนับสนนุการดำเนิน
ภารกจิด้านการปราบปรามการ
ป้องกันและการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของ 
ผู้เสพยาเสพติด 
  

              26,000       26,000 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัเดก็กอ่นวัยเรยีนและเด็ก

      273,000               273,000 
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ประถมศกึษาโรงเรยีนวัดโคก
ทอง 
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัเดก็กอ่นวัยเรยีนและเด็ก
ประถมศกึษาโรงเรยีนวัดฤาไชย 

      268,800               268,800 

อุดหนนุการดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 1-12 ตำบลกุฎ ี

        240,000             240,000 

อุดหนนุโครงการยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก 

                40,000     40,000 

อุดหนนุโครงการสนับสนนุกฬีา
ต้านยาเสพติด(โรงเรยีนวัดโคก
ทอง) 

                50,000     50,000 

อุดหนนุโครงการสนับสนนุกฬีา
ต้านยาเสพติด(โรงเรยีนวัดฤา
ไชย) 

                40,000     40,000 

อุดหนนุในการปฏิบัติงานตาม
พันธกจิของกิ่งกาชาดอำเภอผกั
ไห่ 

          15,000           15,000 

อุดหนนุศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  30,000                   30,000 

รวม 6,578,400 9,611,060 60,000 1,468,600 347,000 539,100 30,000 86,000 324,000 4,105,840 50,000 23,200,000 
 

 

 

 

 


