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องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
เขต/อ าเภอ ผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หมู่ที่ 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล กุฎี 
  เขต/อ าเภอ ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120 

      
   

พื้นที่ 15.75 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 2,309 คน 
ชาย 1,106 คน 
หญิง 1,203 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎ ี
อ ำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
     

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุฎีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 42,762,359.62 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 19,456,304.90 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,556,964.73 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย                  

จ านวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ      

รวม 7,820.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 17,946,696.54 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 3,011.15 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 930.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 321,121.90 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 9,542,896.49 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 8,078,737.00 บาท 
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  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 39,579.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 13,339,309.18 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 4,390,794.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 5,781,352.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 1,944,673.18 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 626,490.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 596,000.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 39,579.00 บาท 

     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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2.1 รายรับ 

  ค าแถลงงบประมาณ   
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยำ 

      
        

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภำษีอำกร 117,742.61 81,000.00 48,200.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ

ใบอนุญำต 
115,338.00 1,700.00 2,230.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 332,583.31 356,000.00 356,000.00 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 4,500.00 40,000.00 40,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 570,163.92 478,700.00 446,430.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 14,256,158.56 13,021,300.00 13,153,570.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,256,158.56 13,021,300.00 13,153,570.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,381,074.00 9,500,000.00 9,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,381,074.00 9,500,000.00 9,500,000.00 

รวม 24,207,396.48 23,000,000.00 23,100,000.00 
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2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,577,136.00 6,120,000.00 5,730,680.00 
  งบบุคลากร 7,516,205.00 8,404,720.00 8,734,720.00 
  งบด าเนินงาน 3,170,856.91 5,095,290.00 5,098,600.00 
  งบลงทุน 1,950,380.00 2,351,990.00 2,498,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,287,228.52 1,018,000.00 1,018,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,501,806.43 23,000,000.00 23,100,000.00 
รวม 19,501,806.43 23,000,000.00 23,100,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎ ี
อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,178,720 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 1,373,600 

  แผนงานสาธารณสุข 342,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,227,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 86,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 464,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,498,000 

  แผนงานการเกษตร 60,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 5,730,680 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 

   

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
  

งบ     
      

        

งบบุคลากร 6,670,720 990,000 7,660,720   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,754,000 990,000 4,744,000   

งบด าเนินงาน 3,201,000 267,000 3,468,000   

    ค่าตอบแทน 785,000 147,000 932,000   

    ค่าใช้สอย 1,695,000 80,000 1,775,000   

    ค่าวัสดุ 386,000 40,000 426,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 335,000 0 335,000   

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000   

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000   

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   

                             รวม 9,921,720 1,257,000 11,178,720   

 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
    งาน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบด าเนินงาน 140,000 140,000     

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000     

                             รวม 140,000 140,000     
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แผนงานการศึกษา 
    งาน 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบบุคลากร 342,000 342,000     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 342,000 342,000     

งบด าเนินงาน 479,600 479,600     

    ค่าใช้สอย 154,600 154,600     

    ค่าวัสดุ 325,000 325,000     

งบเงินอุดหนุน 552,000 552,000     

    เงินอุดหนุน 552,000 552,000     

                             รวม 1,373,600 1,373,600     
 

แผนงานสาธารณสุข    
    งาน งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบด าเนินงาน 102,000 102,000     

    ค่าใช้สอย 82,000 82,000     

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000     

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000     

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000     

                             รวม 342,000 342,000     
 

แผนงานเคหะและชุมชน    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 
  

งบ     
      

        

งบบุคลากร 732,000 0 732,000   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 732,000 0 732,000   

งบด าเนินงาน 465,000 30,000 495,000   

    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000   

    ค่าใช้สอย 175,000 30,000 205,000   

    ค่าวัสดุ 230,000 0 230,000   

                             รวม 1,197,000 30,000 1,227,000   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบด าเนินงาน 60,000 60,000     

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000     

งบเงินอุดหนุน 26,000 26,000     

    เงินอุดหนุน 26,000 26,000     

                             รวม 86,000 86,000     

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
    งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
  

งบ     
      

        

งบด าเนินงาน 54,000 240,000 294,000   

    ค่าใช้สอย 54,000 240,000 294,000   

งบเงินอุดหนุน 90,000 80,000 170,000   

    เงินอุดหนุน 90,000 80,000 170,000   

                             รวม 144,000 320,000 464,000   

 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
    งาน 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบลงทุน 2,498,000 2,498,000     

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,498,000 2,498,000     

                             รวม 2,498,000 2,498,000     
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ 

รวม 
  

งบ     
      

        

งบด าเนินงาน 50,000 10,000 60,000   

    ค่าใช้สอย 20,000 10,000 30,000   

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000   

                             รวม 50,000 10,000 60,000   

 
แผนงานงบกลาง    
    งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ       
        

          

งบกลาง 5,730,680 5,730,680     

    งบกลาง 5,730,680 5,730,680     

                             รวม 5,730,680 5,730,680     
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎ ี  
อ ำเภอ ผักไห ่ จังหวัดพระนครศรอียุธยำ  

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 45,000.00 

     ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 27,921.67 31,023.00 32,305.00 30,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 171,294.74 119,601.90 84,237.61 50,000.00 -96.00 % 2,000.00 
     ภำษีป้ำย 1,232.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 200,448.41 151,824.90 117,742.61 81,000.00    48,200.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

             

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 

426.80 494.70 0.00 400.00 0.00 % 400.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร 

0.00 114.00 256.00 0.00 100.00 % 120.00 

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือ
รับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร 

750.00 0.00 700.00 600.00 0.00 % 600.00 

     ค่ำธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำร
โฆษณำ 

60.00 50.00 40.00 40.00 75.00 % 70.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีน
พำณิชย ์

120.00 100.00 60.00 60.00 -33.33 % 40.00 

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 230.00 100.00 200.00 200.00 % 600.00 
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 0.00 551,250.00 111,810.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำ
ส ำหรับกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

1,700.00 1,700.00 1,700.00 300.00 0.00 % 300.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร 

55.10 77.00 172.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
3,111.90 554,015.70 115,338.00 1,700.00     2,230.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่ำเช่ำท่ีดิน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 
     ดอกเบี้ย 354,513.94 332,903.19 326,583.31 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 360,513.94 338,903.19 332,583.31 356,000.00     356,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่ำขำยแบบแปลน 103,000.00 33,500.00 4,500.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,000.00 33,500.00 4,500.00 40,000.00     40,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต ์ 377,958.07 392,315.98 400,551.03 300,000.00 0.00 % 300,000.00 
     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. 
ก ำหนดแผนฯ 

8,437,518.44 8,643,517.50 8,783,650.98 8,370,000.00 1.19 % 8,470,000.00 

     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. 
จัดสรรรำยได้ฯ 

2,340,349.99 2,602,286.23 2,378,858.23 2,200,000.00 1.47 % 2,232,270.00 

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 132,815.48 136,474.20 156,586.20 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ภำษีสุรำ 491,464.25 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 1,184,371.05 1,885,829.04 2,023,641.44 1,767,700.00 0.00 % 1,767,700.00 
     อำกรประมง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม ้

2,253.00 2,253.00 3,252.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่ำภำคหลวงแร ่ 17,205.24 14,320.43 15,594.08 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 15,354.28 14,727.35 17,882.80 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิ
และนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน 

235,742.00 401,649.00 475,608.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

     อำกรประทำนบตัรและอำชญำ
บัตรประมง 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำ
บำดำล 

0.00 1,030.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ภำษีจัดสรรอื่นๆ 19.40 29.10 533.80 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,235,051.20 14,094,431.83 14,256,158.56 13,021,300.00     13,153,570.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

8,786,225.00 8,976,409.00 9,381,074.00 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,786,225.00 8,976,409.00 9,381,074.00 9,500,000.00     9,500,000.00 
รวมทุกหมวด 22,688,350.45 24,149,084.62 24,207,396.48 23,000,000.00     23,100,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยำ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  23,100,000   บาท   แยกเป็น 

 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 48,200 บาท 
  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 45,000 บำท 
    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 2,000 บำท 
    ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 1,200 บำท 

    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,230 บาท 
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 400 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 120 บำท 
    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สะสมอำหำร 

จ ำนวน 600 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ จ ำนวน 70 บำท 
    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 40 บำท 
    ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 600 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 300 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 100 บำท 

    
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
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 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 356,000 บาท 
  ค่ำเช่ำที่ดิน จ ำนวน 6,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 350,000 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท 
  ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 30,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,153,570 บาท 
  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ จ ำนวน 300,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,470,000 บำท 
    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,232,270 บำท 
    ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 100,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 1,767,700 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  อำกรประมง จ ำนวน 100 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 2,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 15,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 15,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 250,000 บำท 

    
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
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  อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง จ ำนวน 500 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,500,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน
เลือกท ำ 

จ ำนวน 9,500,000 บำท 

    

เงินอุดหนนุทั่วไป  ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ 
ถ่ำยโอน ต้ังไว้ 2,500,000  บำท 
ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้  300,000  บำท  
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ตั้งไว้  552,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตั้งไว้ 48,000 บำท                                            
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตั้งไว้  501,600 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่
ผู้สูงอำยุ ตั้งไว้  4,489,600  บำท           
ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ  ตั้งไว้  820,800  บำท 
ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
- เงินอุดหนุนส ำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งไว้ 26,000 บำท  
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
- เงินอุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ละ
20,000 บำทตั้งไว้ 240,000 บำท 
ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
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- เงินอุดหนุนกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ี 
ตั้งไว้ 2,000 บำท 
ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
- เงินอุดหนุนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ี
ตั้งไว้ 20,000 บำท   
ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

 



 

 
21 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
อ ำเภอผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564  

แผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080.00 514,080.00 480,420.00 514,080.00 0 % 514,080  
    เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120.00 42,120.00 39,480.00 42,120.00 0 % 42,120  
    เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120.00 42,120.00 39,480.00 42,120.00 0 % 42,120  

    
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 
 

    เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,232,000.00 2,232,000.00 2,232,000.00 2,232,000.00 0 % 2,232,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720.00 2,916,720.00 2,877,780.00 2,916,720.00     2,916,720  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 1,633,472.00 1,855,920.00 1,985,505.00 2,160,000.00 4.17 % 2,250,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000  
    ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 201,660.00 212,700.00 223,620.00 235,000.00 6.38 % 250,000  
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    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 650,760.00 671,400.00 771,000.00 889,000.00 8.66 % 966,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 33,900.00 27,660.00 29,180.00 40,000.00 -10 % 36,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,771,792.00 3,019,680.00 3,261,305.00 3,576,000.00     3,754,000  
รวมงบบคุลากร 5,688,512.00 5,936,400.00 6,139,085.00 6,492,720.00     6,670,720  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 46,750.00 370,000.00 94.59 % 720,000 
 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 40 % 35,000  
    ค่ำเช่ำบ้ำน 44,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000  
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,700.00 23,950.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าตอบแทน 49,700.00 53,950.00 76,750.00 425,000.00     785,000  
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 547,809.50 817,202.50 0.00 0.00 0 % 0  
      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 1,106,247.00 1,131,130.00 -11.59 % 1,000,000  
    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

       โครงกำรจัดงำนต่ำงๆ  50,110.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ค่ำใชจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 18,064.00 100,000.00 0 % 100,000  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 64,640.00 28,500.00 149,650.00 250,000.00 -100 % 0  
      ค่ำรังวัดที่ดิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  
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โครงกำรกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรสร้ำงพลเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตย 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย 
แก่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เจ้ำหน้ำที่ 
และบุคลำกรภำยในองค์กร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 

      
โครงกำรอบรมสัมมนำและเพ่ิมประสิทธิภำพของ
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ 
อบต.  ผู้น ำชุมชน และผู้สังเกตกำรณ์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 42,900.65 115,885.70 199,094.87 169,000.00 -40.83 % 100,000  
รวมค่าใช้สอย 705,460.15 961,588.20 1,473,055.87 1,695,130.00     1,695,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 120,631.00 179,905.00 175,920.00 210,000.00 -33.33 % 140,000  
    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 33,908.30 17,767.35 30,000.00 0 % 30,000  
    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 54,705.00 15,360.00 16,000.00 50,000.00 -68 % 16,000  
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 41,950.00 25,560.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 87,170.30 139,994.00 99,921.00 140,000.00 0 % 140,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,610.00 38,250.00 25,250.00 30,000.00 -33.33 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 341,066.30 432,977.30 334,858.35 510,000.00     386,000  
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  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่ำไฟฟ้ำ 147,195.80 153,991.60 170,505.39 222,000.00 -9.91 % 200,000  
    ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 11,268.00 7,996.00 8,820.00 15,000.00 0 % 15,000  
    ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 108,392.07 108,388.86 94,264.86 10,000.00 0 % 10,000  
    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 8,459.00 2,957.00 933.00 10,000.00 0 % 10,000  
    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 275,314.87 273,333.46 274,523.25 357,000.00     335,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,371,541.32 1,721,848.96 2,159,187.47 2,987,130.00     3,201,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                
      จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 0.00 0.00 0.00 10,990.00 -100 % 0  
      จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0  
      จัดซื้อเครื่องโทรสำร  แบบใช้กระดำษธรรมดำ 0.00 0.00 17,990.00 0.00 0 % 0  
      จัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0  
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน  ขนำด 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0  
      จัดซื้อโต๊ะท ำงำน (บริหำรท้องถิ่นระดับกลำง) 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0  
      จัดซื้อโทรศัพท์พ้ืนฐำน 0.00 0.00 2,190.00 0.00 0 % 0  
      จัดซื้อโพเดียมไม้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  
    ครุภัณฑ์กำรเกษตร                

      
จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์โรงงำน                

      
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนำด 5 นิ้ว  
จ ำนวน 1 ตัว 

0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ตัว 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 0.00 16,000.00 16,000.00 17,000.00 -100 % 0  

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ
LED ขำวด ำ  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart Card 
Reader) 

0.00 0.00 2,100.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 40,000.00 38,280.00 219,590.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 40,000.00 38,280.00 219,590.00     0  

  งบรายจ่ายอ่ืน                
  รายจ่ายอ่ืน                
    รำยจ่ำยอื่น                

      
ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ เพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำ
ระบบต่ำงๆ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     20,000  
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     20,000  
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  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00     30,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00     30,000  

รวมงานบริหารทั่วไป 7,090,053.32 7,698,248.96 8,366,552.47 9,739,440.00     9,921,720  
         

งานบริหารงานคลัง                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 580,560.00 614,040.00 651,420.00 800,000.00 0 % 800,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0 % 28,000  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 0.00 50,600.00 113.44 % 108,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 0.00 7,000.00 71.43 % 12,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 622,560.00 656,040.00 693,420.00 927,600.00     990,000  
รวมงบบุคลากร 622,560.00 656,040.00 693,420.00 927,600.00     990,000  
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  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 8.33 % 65,000 
 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000.00 42,000.00 57,000.00 72,000.00 0 % 72,000  

รวมค่าตอบแทน 42,000.00 42,000.00 57,000.00 142,000.00     147,000  
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 11,515.00 4,125.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 8,910.00 15,000.00 -33.33 % 10,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,270.00 0.00 7,520.00 50,000.00 0 % 50,000  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ   15,000.00 20,200.00 19,400.00 0.00 0 % 0  
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 6,100.00 5,900.00 3,610.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่าใช้สอย 34,885.00 30,225.00 39,440.00 85,000.00     80,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 6,644.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,820.00 11,600.00 20,300.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 22,464.00 11,600.00 20,300.00 40,000.00     40,000  
รวมงบด าเนินงาน 99,349.00 83,825.00 116,740.00 267,000.00     267,000  
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  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน  ขนำด 5  ฟุต 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0  
      จัดซื้อโต๊ะท ำงำน 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ 
LED  ขำวด ำ   

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot  matrix  Printer  แบบ
แคร่สั้น 

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 13,000.00 22,000.00 61,100.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 13,000.00 22,000.00 61,100.00     0  

รวมงานบริหารงานคลัง 721,909.00 752,865.00 832,160.00 1,255,700.00     1,257,000  
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,811,962.32 8,451,113.96 9,198,712.47 10,995,140.00     11,178,720  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งจุดตรวจ 18,975.00 25,520.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในช่วง
เทศกำล 

0.00 0.00 27,903.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

      
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 

0.00 0.00 0.00 110,000.00 0 % 110,000 
 

รวมค่าใช้สอย 18,975.00 25,520.00 27,903.00 140,000.00     140,000  
          
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 7,700.00 0.00 85,000.00 -100 % 0  

รวมค่าวัสดุ 0.00 7,700.00 0.00 85,000.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 18,975.00 33,220.00 27,903.00 225,000.00     140,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง                
      จัดซื้อรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ 2,488,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
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   ครภุัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                
      จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0  
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                

      
จัดซื้อสำยส่งน้ ำ ชนิดผ้ำใบ ขนำด 1.5 นิ้ว ยำวไม่น้อย
กว่ำ 20 เมตร จ ำนวน 3 ชุด 

0.00 34,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซื้อหัวฉีดน้ ำดับเพลิงชนำดปรับฝอยและสำมำรถฉีด
เป็นล ำตรงได้ จ ำนวน 1 อัน 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,488,000.00 74,500.00 0.00 72,000.00     0  
รวมงบลงทุน 2,488,000.00 74,500.00 0.00 72,000.00     0  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,506,975.00 107,720.00 27,903.00 297,000.00     140,000  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,506,975.00 107,720.00 27,903.00 297,000.00     140,000  
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แผนงานการศึกษา                
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 246,360.00 256,320.00 267,420.00 290,000.00 3.45 % 300,000  
    เงินวิทยฐำนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 246,360.00 256,320.00 267,420.00 290,000.00     342,000  
รวมงบบคุลากร 246,360.00 256,320.00 267,420.00 290,000.00     342,000  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) 

0.00 0.00 28,900.00 27,200.00 25 % 34,000 
 

      โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 91,300.00 78,320.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(ค่ำอำหำรกลำงวัน) 

0.00 0.00 83,300.00 78,400.00 25 % 98,000 
 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

0.00 0.00 12,430.00 13,560.00 66.67 % 22,600 
 

รวมค่าใช้สอย 91,300.00 78,320.00 124,630.00 119,160.00     154,600  
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  ค่าวัสดุ                
    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  
    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 288,179.76 144,557.36 172,143.00 300,000.00 1.67 % 305,000  
    วัสดุกำรศึกษำ 45,229.00 32,300.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  

รวมค่าวัสดุ 333,408.76 176,857.36 172,143.00 310,000.00     325,000  
รวมงบด าเนินงาน 424,708.76 255,177.36 296,773.00 429,160.00     479,600  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน  ขนำด 5  ฟุต 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0  

      
ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุฎี 

44,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      
จัดซื้อเครื่องกรองน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุฎี 

22,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      จัดซื้อตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต 0.00 9,390.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,500.00 9,390.00 0.00 19,100.00     0  
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก                

      
โครงกำรกันห้องศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุฎี 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000.00 0.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 126,500.00 9,390.00 0.00 19,100.00     0  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 540,000.00 548,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงกำรเพิ่มขนำดมิเตอร์ไฟฟ้ำอำคำรศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 3,893.50 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กประถมศึกษำโรงเรียนวัดโคกทอง 

0.00 0.00 292,000.00 300,000.00 -2.67 % 292,000 
 

      
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กประถมศึกษำโรงเรียนวัดฤำไชย 

0.00 0.00 260,000.00 252,000.00 3.17 % 260,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 540,000.00 548,000.00 555,893.50 552,000.00     552,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 540,000.00 548,000.00 555,893.50 552,000.00     552,000  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,337,568.76 1,068,887.36 1,120,086.50 1,290,260.00     1,373,600  
รวมแผนงานการศึกษา 1,337,568.76 1,068,887.36 1,120,086.50 1,290,260.00     1,373,600  
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แผนงานสาธารณสุข                
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      

ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์  ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 

 
      โครงกำรท ำหมันสุนัขและแมว  0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0  

      
โครงกำรท ำหมันสุนัขและแมว ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่ำง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  

      

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่ำง ๆ     
-อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรจัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันตนเอง  

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
      โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกกำรคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์  ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 
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โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
พระปณิธำน ศำสตรจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลยัลักษณ์ อัครรำชกุมำรี   กรมพระศรีสวำงควัฒน  
วรขัตติยรำชนำร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      

ส ำรวจข้อมลูจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพษิสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน 
ศำสตรจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำนอ้งนำงเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ี  กรมพระศรสีวำงควัฒน  วรขัตติย
รำชนำร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 10,400.00 6,400.00 57,000.00     82,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 34,142.00 0.00 26,000.00 -23.08 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 34,142.00 0.00 26,000.00     20,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 44,542.00 6,400.00 83,000.00     102,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 1-12 ต ำบลกุฎี 

0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00     240,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00     240,000  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 284,542.00 246,400.00 323,000.00     342,000  
รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 284,542.00 246,400.00 323,000.00     342,000  
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แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงำน 228,060.00 241,980.00 256,860.00 327,000.00 7.03 % 350,000  
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000  
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 38,369.00 57,500.00 138,000.00 200,000.00 50 % 300,000  
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 7,612.00 8,925.00 21,420.00 40,000.00 0 % 40,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 274,041.00 308,405.00 416,280.00 567,000.00     732,000  
รวมงบบุคลากร 274,041.00 308,405.00 416,280.00 567,000.00     732,000  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000 
 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     60,000  

  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 63,600.00 68,400.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 76,600.00 265,000.00 -62.26 % 100,000  
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 4,544.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ  3,600.00 0.00 7,400.00 0.00 0 % 0  
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,900.00 103,368.00 25,600.00 45,000.00 0 % 45,000  

รวมค่าใช้สอย 73,644.00 171,768.00 109,600.00 340,000.00     175,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 97,097.15 66,265.10 39,113.85 50,000.00 0 % 50,000  
    วัสดุก่อสร้ำง 224,651.85 197,845.55 154,539.59 220,000.00 -31.82 % 150,000  
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800.00 0.00 12,000.00 25,000.00 -40 % 15,000  

รวมค่าวัสดุ 324,549.00 264,110.65 205,653.44 310,000.00     230,000  
รวมงบด าเนินงาน 398,193.00 435,878.65 315,253.44 700,000.00     465,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน  ขนำด 5  ฟุต 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0  
    ครุภัณฑ์โรงงำน                
      จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์   0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0  
    ครุภัณฑ์ส ำรวจ                
      จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลำส  ชนิดพำดเลื่อน 2 ตอน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0  
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3   

0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0 
 

      จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionแบบเลเซอร์หรือLEDสี 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0  
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,100.00 26,600.00     0  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                
      ปรับปรุงบันไดอำคำรอเนกประสงค์(เป็นศูนย์พักพิงหมู่4) 0.00 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 0.00 196,500.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 385,500.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 385,500.00 23,100.00 26,600.00     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 672,234.00 1,129,783.65 754,633.44 1,293,600.00     1,197,000  
งานไฟฟ้าถนน                
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

      
ก่อสร้ำงแนวก ำแพงกันดินเคลื่อนตัว หมู่ที่ 9,11   
(ฝั่งตะวันตก) 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส ำหรับ
ชุมชน  หมู่ที่ 10 (หน้ำบ้ำน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) 

0.00 0.00 445,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ส ำหรับ
ชุมชน  หมู่ที่ 12 (หลังโรงเรียนวัดโคกทอง) 

0.00 0.00 78,000.00 0.00 0 % 0 
 



 

 
39 

 

      
โครงกำรก่อสร้ำงแนวก ำแพงกันดินไหล่ทำง หมู่ที่ 
6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 

0.00 0.00 1,090,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส ำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้ำบ้ำนนำยวินัย สกุลปั่น) 

0.00 0.00 205,000.00 0.00 0 % 0 
 

     วำงท่อระบำยน้ ำส ำหรับกำรเกษตร 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

    
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

              
 

      ค่ำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000.00 495,000.00 1,867,000.00 0.00     0  

รวมงบลงทุน 60,000.00 495,000.00 1,867,000.00 0.00     0  
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                
      โครงกำรขยำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  หมู่ที่  4 0.00 0.00 294,138.54 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 294,138.54 0.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 294,138.54 0.00     0  
รวมงานไฟฟ้าถนน 60,000.00 495,000.00 2,161,138.54 0.00     0  
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      
โครงกำรจังหวัดสะอำด  น่ำบ้ำนน่ำมอง  เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

0.00 0.00 2,060.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอำด" 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,060.00 30,000.00     30,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 2,060.00 30,000.00     30,000  

  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                
      โครงกำรก่อสร้ำงเตำเผำขยะ หมู่ที่  12 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 44,000.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 44,000.00     0  

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 2,060.00 74,000.00     30,000  
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 732,234.00 1,624,783.65 2,917,831.98 1,367,600.00     1,227,000  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      โครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำขนมไทย 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำน้ ำยำอเนกประสงค์ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000  
      โครงกำรฝึกอบรมอำชีพสำนตะกร้ำ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000  

      
โครงกำรเยำวชนสดใสห่ำงไกลยำเสพติดเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงกำรหมู่บ้ำนเฉลิมพระเกียรติปลอดยำเสพติดแบบ
ยั่งยืน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      โรงเรียนผู้สูงอำยุ 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00     60,000  

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00     60,000  
  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                
      จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 22,000.00 0.00 0.00 0.00     0  
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  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

      

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรปรำบปรำมกำร
ป้องกันและกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย
และจิตใจของผู้เสพยำเสพติด 

0.00 0.00 0.00 26,000.00 0 % 26,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 26,000.00     26,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 26,000.00     26,000  
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 22,000.00 0.00 50,000.00 86,000.00     86,000  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22,000.00 0.00 50,000.00 86,000.00     86,000  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   46,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงกำรจัดงำนวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000  

รวมค่าใช้สอย 46,500.00 0.00 0.00 0.00     54,000  
รวมงบด าเนินงาน 46,500.00 0.00 0.00 0.00     54,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด(โรงเรียน
วัดโคกทอง) 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

      
อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด(โรงเรียน
วัดฤำไชย) 

0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00     90,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00     90,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 136,500.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00     144,000  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0.00 216,800.00 17,150.00 50,000.00 0 % 50,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

              
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น   139,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000  

      
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  
และวันส ำคัญ 

0.00 0.00 149,600.00 70,000.00 114.29 % 150,000 
 

รวมค่าใช้สอย 139,430.00 216,800.00 166,750.00 160,000.00     240,000  
รวมงบด าเนินงาน 139,430.00 216,800.00 166,750.00 160,000.00     240,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 16,569.39 0.00 0.00 0 % 0  
      อุดหนุนโครงกำรยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก 0.00 0.00 37,196.48 40,000.00 0 % 40,000  
    เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      อุดหนุนโครงกำรจัดงำนของดีผักไห่ 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 56,569.39 77,196.48 80,000.00     80,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 56,569.39 77,196.48 80,000.00     80,000  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 139,430.00 273,369.39 243,946.48 240,000.00     320,000  
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 275,930.00 363,369.39 333,946.48 330,000.00     464,000  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

      
โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันดินสไลด์ข้ำงบ้ำนพักครู 
หมู่ที่ 12 

0.00 0.00 0.00 107,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(บ้ำนนำยเกษม ละก ำปั่น) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 265,000 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(ฟำร์มไก่จรัญ - สุดเขตหมู่ที่ 1) 

0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
(ตั้งแต่บ้ำนนำยอนันต์  ชำยี ถึงบ้ำนนำยเชิญ  กุฎีเขตต์) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,029,000 
 

      
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับชุมชน 
หมู่ที่ 12 (เส้นหน้ำบ้ำนนำยพิชิต  นวลละออง -ถึงบ้ำน
นำยไพบูลย์  แจ่มศักดิ์) 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรเจำะบ่อบำดำลพร้อมระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 12 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,204,000 
 

      
โครงกำรเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเข่ือนกัน
ดิน หมู่ที่ 4 (หน้ำบ้ำนนำยบรรจง พูลศิริ) 

0.00 0.00 0.00 613,000.00 -100 % 0 
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ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 
(เส้นหน้ำบ้ำนนำยสมหมำย ฝำกพร) 

0.00 0.00 0.00 263,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,178,000.00     2,498,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,178,000.00     2,498,000  

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.00 0.00 0.00 2,178,000.00     2,498,000  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,178,000.00     2,498,000  
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แผนงานการเกษตร                
งานส่งเสริมการเกษตร                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ                

      
ค่ำโครงกำรจัดกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลกุฎี 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภำพ 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเพำะเห็ดฝำง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00     20,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุกำรเกษตร 2,600.00 26,720.00 9,790.00 30,000.00 0 % 30,000  

รวมค่าวัสดุ 2,600.00 26,720.00 9,790.00 30,000.00     30,000  
รวมงบด าเนินงาน 2,600.00 26,720.00 29,790.00 50,000.00     50,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                
      จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ 47,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,500.00 0.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 47,500.00 0.00 0.00 0.00     0  
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,100.00 26,720.00 29,790.00 50,000.00     50,000  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ                
      โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ คลองสวยน้ ำใส 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000  

  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

      
โครงกำรขุดลอกล ำรำงสำธำรณประโยชน์ (คลองเท) 
ส ำหรับกำรเกษตร หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 78,000.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 78,000.00     0  

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 88,000.00     10,000  
รวมแผนงานการเกษตร 50,100.00 26,720.00 29,790.00 138,000.00     60,000  
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แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 34,267.00 35,289.00 43,936.00 70,000.00 0 % 70,000  
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 1,600.00 10,000.00 0 % 10,000  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 4,361,600.00 4,381,100.00 4,441,400.00 4,722,000.00 -4.92 % 4,489,600  
    เบี้ยยังชีพคนพิกำร 739,200.00 773,600.00 874,400.00 960,000.00 -14.5 % 820,800  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 45,000.00 42,000.00 36,000.00 48,000.00 0 % 48,000  
    ส ำรองจ่ำย 407,620.00 1,002,300.00 0.00 0.00 100 % 106,280  
    รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 45,360.00 45,440.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

0.00 0.00 45,800.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

124,000.00 130,000.00 134,000.00 135,000.00 0.74 % 136,000 
 

รวมงบกลาง 5,757,047.00 6,409,729.00 5,577,136.00 5,995,000.00     5,730,680  
รวมแผนงานงบกลาง 5,757,047.00 6,409,729.00 5,577,136.00 5,995,000.00     5,730,680  

รวมทุกแผนงาน 18,493,817.08 18,336,865.36 19,501,806.43 23,000,000.00     23,100,000  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  
อ ำเภอ ผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,921,720 บาท  
  งบบุคลากร รวม 6,670,720 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
1 อัตรำๆละ 20,400  บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บำท 
และเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 
2 อัตรำๆ ละ 11,220 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน      42,120 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำๆ ละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  
บำทและเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 
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เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักปลัด) 

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 1
อัตรำๆละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท  และเงิน
ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ ละ  
880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บำท   
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที ่30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักปลัด) 
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   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร จ านวน 86,400 บาท  
   ส่วนต าบล     

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน  1  อัตรำๆ ละ 7,200  บำท/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน   
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,232,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ 
-ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำๆละ11,220 บำท/เดือน 
จ ำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน 134,640  บำท   
-เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน
1 อัตรำๆละ 9,180 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บำท 
-เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 
22 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บำท     
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
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ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักปลัด) 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,754,000 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,250,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี 
6  อัตรำ  จ ำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 2,250,000 บำท  โดยจ่ำยให้กับพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(3) หัวหน้ำส ำนักปลัด  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(4) นักทรัพยำกรบุคคล  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(6) นักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 
มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2557  
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
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เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(ส ำนักปลัด) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน  ดังนี้ 
ค่ำตอบแทนรำยเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับกลำง  ในอัตรำ 
เดือนละ 7,000 บำท  จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลง
วันที่  22 เมษำยน  2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน (กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนเป็นรำย
เดอืนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
(ฉบับที่ 2)  
(ส ำนักปลัด) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ในอัตรำเดือนละ  7,000  บำท  จ ำนวน
12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บำท    
(2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำเดือนละ  3,500  บำท  จ ำนวน 
12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บำท   
(3) หัวหน้ำส ำนักปลัด  ในอัตรำเดือนละ 3,500  บำท  จ ำนวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 42,000  บำท   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553  
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553  
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 250,000 บาท  

      

  เพ่ือจ้ำงเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  
กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว (ฉบับที2่) 
(ส ำนักปลัด)          
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 966,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  6 อัตรำ และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน 
พนักงำนจ้ำง 3 อัตรำ (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  จ ำนวน  12  เดือน  โดยจ่ำย
ให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
(1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน)   
จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล) จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ยำม)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(4) พนักงำนจ้ำงทั่วไป (พนักงำนขับรถยนต์) จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 
(5) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ) (รถบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบตเรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง  3  อัตรำ   
จ ำนวน  12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
(1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ยำม)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(2) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (พนักงำนขับรถยนต์)  จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 
(3) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ) (รถบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์) จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนด 
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มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง 
และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที ่2)  
(ส ำนักปลัด) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 3,201,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 785,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 720,000 บาท  

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  370,000  บำท   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี   
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและคณะกรรมกำรเปิด
ซองตำมโครงกำรสอบรำคำหรือประกวดรำคำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
จ ำนวน 50,000  บำท 
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
2) กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที ่12 กันยำยน 
2561 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 300,000 บำท 
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม  
2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติกำรตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่น    
(ส ำนักปลัด) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 35,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ  
หรือ วันหยุดรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด)  

      

 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด)  

      

 

   ค่าใช้สอย รวม 1,695,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,000,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก 
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำร 
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จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  
หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
คดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดส ำนักงำน 
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลควำมสะอำดและดูแลต้นไม้ ค่ำจ้ำงเหมำในงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ค่ำจ้ำงเหมำงำนประชำสัมพันธ์ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 
ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้ง
โทรศัพท์ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ  ฯลฯ   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภำพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ ำนวน 5,000 บำท 
ให้ตั้งงบประมำณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรำยได้จริงของปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ดังนี้ ในปีงบประมำณ 2562 มียอดรำยรับจริง 24,207,396.48 บำท 
ค ำนวณได ้ ดังนี้  24,207,396.48 x 1/100  = 242,073.96  บำท  ให้เบิกจ่ำย
ได้ในภำยในวงเงินงบประมำณท่ีประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำม 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐำน
กำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง มำประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมี
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย   
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ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มำโดยวิธีกำรซื้อ  กำรยืม  กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง   
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(ส ำนักปลัด) 

    ค่ารังวัดที่ดิน จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่สำธำรณะต่ำงๆภำยในต ำบลกุฎี    
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรสร้ำงพลเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตย 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในองค์กร 

จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย 
แก่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยในองค์กร
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
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อบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  
ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส ำนักปลัด) 

    โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุฎีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ 
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิก
วุฒิสภำ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร
ค่ำของสมนำคุณ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำอำหำร  
ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร    
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28  
มิถุนำยน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 

    
โครงการอบรมสัมมนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.  ผู้น าชุมชน และผู้สังเกตการณ์ 

จ านวน 250,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน ผู้สังเกตกำรณ์ และโครงกำร
ในกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติเพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปกป้องสถำบัน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร 
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำง 
และเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ       
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส ำเนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ เครื่องฉีดยำปรำบวัชพืช ฯลฯ 
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน 
ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                         
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  
สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 386,000 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 140,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้   
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษ
ขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  
ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม     
เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  
พระบรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน  
แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) 
นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ  ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คง
สภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว  
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์   
เทป พีวีซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำล ี 
ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข  
ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ      
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำดังนี้ ไมโครโฟน  
ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ 
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คง
สภำพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัด
รดัสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์  จำนรับ
สัญญำณดำวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  ดังนี้  ดอกล ำโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ 
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เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด)  

      

 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง   
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วย ชำม  
ช้อนส้อม กระจกเงำโอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน  เตำรีด  
เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง 
หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติดน้ ำร้อน กระติดน้ ำแข็ง ถังแก๊สเตำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  
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เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

        (ส ำนักปลัด)        

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน   
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไขขวง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ 
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวย
จรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คง
สภำพเดิม ดังนี้ ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ      
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ เบำะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด  
หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้ำง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 140,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน   
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน  
น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ      
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

        (ส ำนักปลัด)        

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย 
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip)  
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เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พริ้นเตอร์ 
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card)Ethernet Card, Lan Card, AntivirusCard,  

      

  Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette)แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตำมระเบียบ  หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ  หรือ  อำคำรสถำนที่ที่อยู่ใน
ควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เป็นไปตำมระเบียบ  หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำง
ช ำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ  หรือ อำคำรสถำนที่ที่อยู่
ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เป็นไปตำมตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำง
ช ำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ  
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  
ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุสื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม   
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำ
สื่อสำรอื่นๆ เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็นต้น และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 
 

      

 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท  
   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท  
   รำยจ่ำยอื่น        
    ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ เพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ จ ำนวน 20,000 บำท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ เพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงฯ
ซึ่งมิใช่เพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  พัฒนำระบบ
ต่ำงๆ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 
4) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
(ฉบับที่ 2พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท  
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดชิด  ในกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอผักไห่ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่ 14  หน้ำ 110 
(ส ำนักปลัด)  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 1,257,000 บาท  
  งบบุคลากร รวม 990,000 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 990,000 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 800,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  
6 อัตรำ จ ำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 800,000 บำท   
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
(2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(3) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(4) เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(5) เจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(6) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกีย่วกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

      

 

      

  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558  เรื่องประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ 
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ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
 (กองคลัง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 28,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิหรือค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำน 
ส่วนต ำบล 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันที่  
22 เมษำยน 2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท  
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน(กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนเป็นรำย
เดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง)    
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและ 
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที ่2)                                              
(กองคลัง)  

      

 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ในอัตรำเดือน
ละ  3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บำท   
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ  ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
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3) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
5) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน  เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
6) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553  
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553  
7) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)                       
8) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
(กองคลัง) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  
1 อัตรำ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 12 เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
1. พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที่  19  สิงหำคม 2558 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  
26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  
(กองคลัง) 

      

 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 1 อัตรำ  
จ ำนวน  12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
(1) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  (ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่  
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและ 
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที ่2)  
(กองคลัง) 

  งบด าเนินงาน รวม 267,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 65,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน  65,000  บำท   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต.เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558    
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(กองคลัง) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ  
หรือ วันหยุดรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

      

 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ   
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

 

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก   ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก 
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำร
จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี
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ตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้ง
เครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 
เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ   
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง   
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน  หรือไปติดต่อรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6  
สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง) 

      

 

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท  
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้   
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
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3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษ
ขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  
ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  พระบรมยำลักษณ์  
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือ
แผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ  ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว  
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์   
เทป พีวีซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำล ี 
ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข  
ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ      
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองคลัง) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย 
ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ 
เทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip)  
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์(Mouse) พริ้นเตอร์ 

      

 

      

  สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)Ethernet Card, Lan Card, AntivirusCard,  
Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
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เป็นไปตำมระเบียบ  หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน 30,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในช่วง
เทศกำล เช่น ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำเต็นท์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเบี้ยเลี้ยง อปพร.
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่  มท 0804.5/ว 1634   
ลงวันที่ 22  กันยำยน  2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0810.4/ว 661  
ลงวันที่  9  มีนำคม  2561 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  3  หน้ำ 85 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุฎี 

จ านวน 110,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร        
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
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5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหน่วยอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
พ.ศ. 2553   
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 17  
พฤศจิกำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำ
วัสดุเครื่องแต่งกำยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)   
8) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
9) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) พ.ศ.2563  
ล ำดับที่  1  หน้ำ 2 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา  
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,373,600 บาท  
  งบบุคลากร รวม 342,000 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 342,000 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 300,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี 1 อัตรำ จ ำนวน  12  เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จ ำนวน   1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน  2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่3)พ.ศ.2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัที ่4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13   
ลงวันที่ 3กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน 
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ทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
10) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฏำคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                  

        (ส ำนักปลัด)        

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร  คน ละ 3,500 บำทต่อเดือน
จ ำนวน 12 เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จ ำนวน   1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
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9) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
10)  หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฏำคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

      
  พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                  

(ส ำนักปลัด) 
      

 

  งบด าเนินงาน รวม 479,600 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 154,600 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

    
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

จ านวน 34,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี
(เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
รำยหัว) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 2– 5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน
เด็กนักเรียน  20 คน เป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อัตรำละ 1,700 บำท/คน  
เป็นเงิน 34,000 บำท   
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  
มิถุนำยน  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14  
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564(เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16
มิถุนำยน 2552 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22  
มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) 
(ส ำนักปลัด) 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จ านวน 98,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
(ค่ำอำหำรกลำงวัน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี   
(เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน  อัตรำมื้อละ 20  บำทต่อคน
จ ำนวน  245 วัน  จ ำนวนเด็กนักเรียน  20  คน  
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30  
มิถุนำยน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564(เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที ่16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22  
มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครือ่งแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 22,600 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำเครื่องแบบนักเรียน, ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี (เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก: ศพด.) 
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็ก
นักเรียน 20 คน 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564(เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16
มิถุนำยน 2552 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
(ส ำนักปลัด) 

   ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง   
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วย
ชำม ช้อนส้อม กระจกเงำโอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมันเตำรีด
เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุง
ข้ำวไฟฟ้ำ กระติดน้ ำร้อน กระติดน้ ำแข็ง ถังแก๊สเตำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ 
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 เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

        (ส ำนักปลัด)        

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 305,000 บาท  

      

  (1) อำหำรเสริมนมส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  จัดสรร
ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็กนักเรียน 20 คน
จ ำนวน 260 วัน   
(2) อำหำรเสริมนมส ำหรับโรงเรียนวัดฤำไชย  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดฤำไชย 
เด็กนักเรียน  65  คน  จ ำนวน  260  วัน                                              
(3) อำหำรเสริมนมส ำหรับโรงเรียนวัดโคกทอง 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม)ของโรงเรียนวัดโคกทอง 
เด็กนักเรียน  73  คน  จ ำนวน  260  วัน   
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนำยน2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
(ส ำนักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 552,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 552,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียน
วัดโคกทอง 

จ านวน 292,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษำโรงเรียนวัดโคกทอง (อำหำรกลำงวัน) จ ำนวน 73 คน  
อัตรำมื้อละ  20  บำทต่อคน  จ ำนวน 200 วัน    
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียน
วัดฤาไชย 

จ านวน 260,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษำโรงเรียนวัดฤำไชย (อำหำรกลำงวัน) จ ำนวน 65 คน 
 อัตรำ มื้อละ  20  บำทต่อคน  จ ำนวน 200 วัน    
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 342,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 102,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในต ำบลกุฎี
เช่น ไข้เลือดออก โรคติดต่อตำมฤดูกำล  โรคติดต่อที่พบบ่อยในพื้นท่ีและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  1 หน้ำ  80 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรค 
พิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ   
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  กรมพระศรีสวำงควัฒน  
วรขัตติยรำชนำรี  โดยจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  20,000  บำท 
และจ่ำยจำกรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  10,000  บำท  
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745  
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ลงวันที่ 31  สิงหำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042  
ลงวันที่ 10  เมษำยน  2561 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำน  ศำสตรจำรย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14   
ธันวำคม  2561  เรื่อง นโยบำยกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ ส ำหรับสัตว ์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข  ครั้งที่  2   ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ล ำดับที่  1  หน้ำ  3 
(ส ำนักปลัด) 

    

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำร 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศำสตรจำรย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี    
กรมพระศรีสวำงควัฒน  วรขัตติยรำชนำรี 
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 12
มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31  สิงหำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042   
ลงวันที่ 10  เมษำยน  2561  เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำน  ศำสตรจำรย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  เพ่ิมเติม
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข  ครั้งที่  2  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ล ำดับที่  2  หน้ำ  5 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท  
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ดังนี้   
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ทรำยอะเบท วัคซีน ส ำลีและผ้ำพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ สำยยำงลูกยำง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดำษ
กรอง จุกต่ำงๆ อุปกรณ์ตรวจสำรเสพติด ฯลฯ      
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ.2535 
4) พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชื่อและอำกำรส ำคัญของโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้ำระวัง พ.ศ. 2559 

      

 

      

  6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดให้แหล่งเพรำะพันธุ์ยุงลำยเป็น
เหตุร ำคำญและแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเพ่ิมเติม 
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7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22
สิงหำคม2560 เรื่อง กำรควบคุมและป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพำหะน ำโรค  
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732  
ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรป้องกันโรคท่ี
มียุงเป็นพำหะน ำโรค  
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745  
ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042  
ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เพ่ิมเติม 
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
15) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัด)            
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  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท  
   เงินอุดหนุนเอกชน        
    อุดหนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 ต าบลกุฎี จ านวน 240,000 บาท  

      

  เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1-12  
ต ำบลกุฎี  หมู่ละ  20,000  บำท 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรจังหวัด  เทศบำล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน
2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขเพ่ิมเติม    
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  9 หน้ำ  82 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,197,000 บาท  
  งบบุคลากร รวม 732,000 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 732,000 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 350,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี 4 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงจ ำนวน 1ต ำแหน่ง 
(2) นักจัดกำรงำนช่ำง จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(3) นำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่  
6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683  
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
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9) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13  
ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  

        (กองช่ำง)        

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ในอัตรำเดือนละ  
3,500 บำท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บำท   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553  
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553  
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
(กองช่ำง) 

      

 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2 อัตรำ  
จ ำนวน  12  เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
(1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
(2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร
ดังนี้                                                
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19  สิงหำคม 2558 
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4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  
สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  
(กองช่ำง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 2 อัตรำ  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 
(1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ)  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
(2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  (ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ)  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  
กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 
(ฉบับที่ 2)  
(กองช่ำง) 

      

 

  งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล  
และพนักงำนจ้ำง 
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380  
ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง  
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ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี                                                                 
(กองช่ำง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ  
หรือ วันหยุดรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง) 

      

 

   ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน)   
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรหรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ งำนจ้ำงที่ปรึกษำ   
งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯลฯ   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9   
ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำ
อำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร   
เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้                  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง) 

      

 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 45,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอยส่วน 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2)  ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –  
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6  
สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 

   ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้   
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง  
(กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ 
เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  พระบรมยำลักษณ์ แผงปิด
ประกำศแผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว  
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์   
เทป พีวีซี แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำล ี 
ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข  
ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ      
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 

      

 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำดังนี้ ไมโครโฟน  
ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ  
มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จำนรับ
สัญญำณดำวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้  ดอกล ำโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง)  

      

 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
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มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไม้ต่ำงๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ
ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่
จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

        (กองช่ำง)        

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ดังนี้   
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ขำตั้งกล้อง  
ขำตั้งเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม 
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำที่ได้
จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ      
เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

        (กองช่ำง)        

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้แผ่นหรือจำน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ 
เทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พริ้นเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)Ethernet Card, Lan Card, AntivirusCard, 

      

  Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตำมระเบียน  หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

    
โครงการจังหวัดสะอาด  น่าบ้านน่ามอง  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจงัหวัดสะอำด น่ำบ้ำนน่ำมอง เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ    
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
2) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18  
ตุลำคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16  
มกรำคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 627  
ลงวันที่  7  มีนำคม  2561 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  1  หน้ำ  96 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอำด " ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำอุปกรณ์  เครื่องดื่ม อำหำร
ป้ำยประชำสัมพันธ์  ถังขยะ  ฯลฯ  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
2) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18  
ตุลำคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  ลงวันที่16
มกรำคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 627  
ลงวันที่  7  มีนำคม  2561 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  2  หน้ำ  96 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 86,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการฝึกอบรมอาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพท ำยำอเนกประสงค์  
น้ ำยำซักผ้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัด
โครงกำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ป้ำยประชำสัมพันธ์  ป้ำยรณรงค ์ ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้        
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  6 หน้ำ 78 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพสำนตะกร้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร  ค่ำป้ำยโครงกำร   
ป้ำยประชำสัมพันธ์  ป้ำยรณรงค์  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  4 หน้ำ 77 
(ส ำนักปลัด) 
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    โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยำวชนสดใสห่ำงไกลยำเสพติดเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรเองหรืออุดหนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณำกำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ
ประกอบแผนประชำรัฐร่วมใจ ปลอดภัยยำเสพติด พ.ศ. 2561 โดยค ำนึงถึง
สถำนกำรณ์คลัง  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และ 
กำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร
และสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร              
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0816.5/ว 2726  
ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เรื่อง  กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  1 หน้ำ 76 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรปรำบปรำม กำรป้องกันและกำรบ ำบัดรักษำ
และฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจของผู้เสพยำเสพติด  เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยำเสพติด  ให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ โดยสังคม
ครอบครัว/ชุมชนไม่เดือดร้อน ตลอดจนฝึกอบรมอำชีพผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู 
ผู้ติด/ผู้เสพติดให้สำมำรถมีอำชีพเลี้ยงครอบครัวได้  
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เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0816.5/ว 2726  
ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เรื่อง  กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  2 หน้ำ 76 
(ส ำนักปลัด) 

    โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
ด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร   ค่ำป้ำยโครงกำร   
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยรณรงค์  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  7 หน้ำ 78 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

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

    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการด าเนินภารกิจ 
ด้านการปราบปรามการป้องกันและการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
และจิตใจของผู้เสพยาเสพติด 

จ านวน 26,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรปรำบปรำม กำรป้องกันและกำรบ ำบัดรักษำ
และฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจของผู้เสพยำเสพติด   เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำ 
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คุณภำพชีวิตผู้ติด / ผู้เสพยำเสพติด  ให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ โดยสังคม 
ครอบครัว /ชุมชนไม่เดือดร้อน  ตลอดจนฝึกอบรมอำชีพผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู 
ผู้ติด/ผู้เสพติดให้สำมำรถมีอำชีพเลี้ยงครอบครัวได้ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธันวำคม 2560 เรื่อง  กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็ก
และเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ล ำดับที่  3  หน้ำ 76  
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 144,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 54,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 54,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วม
ประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  
ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำ
หรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน
เช่นเครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรรถสุขำ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรประกวดหรือแข่งขันได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วย
รำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศเกียรติคุณ
เงินหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัด
นิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำงวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  
ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 1 หน้ำ 99 
(ส ำนักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกทอง ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
สนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด(โรงเรียนวัดโคกทอง) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 7 หน้ำ 101)   
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) จ านวน 40,000 บาท  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดฤำไชย  ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
สนับสนุนกีฬำต้ำนยำเสพติด(โรงเรียนวัดฤำไชย) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                           
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 6 หน้ำ 101)  
(ส ำนักปลัด) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและพระรำชพิธี 
- วันเฉลิมพระชนม พรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี 
- วันเฉลิมพระชนม พรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร 
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ 
- วันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
-วันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
- วันปิยมหำรำช  ฯลฯ   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) หนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1378   
ลงวันที่ 8  พฤษภำคม 2563 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ 2561-2565  ล ำดับที่ 2  หน้ำที่  102           
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 40,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันท้องถิ่นไทย  ประจ ำปี  พ.ศ. 2564  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่ 3  หน้ำที ่104 
(ส ำนักปลัด) 
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    โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และวันส าคัญ จ านวน 150,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดพิธีทำงศำสนำและประเพณีต่ำงๆ เช่น วนัขึ้นปีใหม่ประเพณี
สงกรำนต์และผู้สูงอำยุ  ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่ 1  หน้ำ 102     
(ส ำนักปลัด)  
 

      

 

  งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    อุดหนุนโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จ านวน 40,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 
เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่ 1  หน้ำ 113      
(ส ำนักปลัด)  
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   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
    อุดหนุนโครงการจัดงานของดีผักไห่ จ านวน 40,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิมิ่งมงคลอ ำเภอผักไห่ ในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรจัดงำนของดีผักไห่  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่ 2  หน้ำ 113          
(ส ำนักปลัด)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,498,000 บาท  
  งบลงทุน รวม 2,498,000 บาท  
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,498,000 บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละก าปั่น) จ านวน 265,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1  
(บ้ำนนำยเกษม ละก ำปั่น)  
โดยมีรำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ 
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 175.00 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 525 ตำรำงเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทำง 2 ข้ำงตำมสภำพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ำยเหล็กประชำสัมพันธ์
โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลนกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  6  หน้ำ  57  
(กองช่ำง) 

      

 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์  ชายี 
ถึงบ้านนายเชิญ  กุฎีเขตต์) 

จ านวน 1,029,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9  
(ตั้งแต่บ้ำนนำยอนันต์  ชำยี  ถึงบ้ำนนำยเชิญ  กุฎีเขตต์)  
โดยมีรำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ 
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00  เมตร ยำว 535.00 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนที่คอนกรีตรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ
2,140  ตำรำงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทำง 2 ข้ำง ตำมสภำพพ้ืนที่  
พร้อมติดตั้งป้ำยเหล็กประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล ำดับที่  51 หน้ำ  69  (กองช่ำง) 
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    โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จ านวน 1,204,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเจำะบ่อบำดำลพร้อมระบบประปำ
หมู่บ้ำน  หมู่ที่  12  
โดยมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ 
ขุดเจำะบ่อบำดำลขนำดไม่น้อยกว่ำ  150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ควำมลึกขุดเจำะ 
ไม่น้อยกว่ำ 200  เมตร  หรือจนกว่ำจะพบชั้นน้ ำดี พร้อมติดตั้งถังรูปทรงถ้วย 
แชมเปญส ำเร็จรูป ขนำด 20 ลูกบำศก์เมตร สูง 20.00 เมตร และถังกรองสนิม
เหล็ก พร้อมติดตั้งป้ำยเหล็กประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลน
กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่  7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  71  หน้ำ  74 
(กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

    
ค่าโครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลกุฎี 

จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลกุฎี 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่ 5  หน้ำ 92 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

    โครงการฝึกอบรมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ 
ปุ๋ยชีวภำพ  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัด
โครงกำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ป้ำยประชำสัมพันธ์  ป้ำยรณรงค์  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  1 หน้ำ  91 
(ส ำนักปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท  
   วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย   
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ เคียว  
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อน 
เบนโธส ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ ำ
วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้ำพลำสติก 
หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษฯลฯ      
เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการพัฒนาแหล่งน้ า คลองสวยน้ าใส จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ คลองสวยน้ ำใส โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ป้ำยประชำสัมพันธ์  ป้ำยรณรงค์  ค่ำน้ ำดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับที่  2  หน้ำ  95 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานงบกลาง  
 งบกลาง รวม 5,730,680 บาท  
  งบกลาง รวม 5,730,680 บาท  
   งบกลาง รวม 5,730,680 บาท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 70,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณีนำยจ้ำงใน
อัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงที่ อบต.จะต้องจ่ำย  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9   
ลงวันที่  22  มกรำคม 2557  เรื่อง กำรจ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3)  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
พฤษภำคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี  ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของ
ค่ำจ้ำงโดยประมำณทั้งปี 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและหนังสือสั่งกำรดังนี้   
1)  พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,489,600 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
8) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลง
วันที่ 27 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอำยุและเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
10) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่  1  หน้ำ  84 
(ส ำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 820,800 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิกำร   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้
คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้คน
พิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559   
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้
คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้
คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360  
ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอำยุและเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่  2  หน้ำ  84 
(ส ำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตำมบัญชีรำยชื่อที่ได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
กรกฎำคม 2562 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ 
5) แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่  3  หน้ำ  84 
(ส ำนักปลัด) 

      

 

   ส ารองจ่าย จ านวน 106,280 บาท  

      

  เพ่ือส ำรองจ่ำย  เป็นรำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้นและในกำร
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
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5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท  0313.4 /ว 667  ลงวันที่ 12  
มีนำคม 2545  รื่อง  กำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 10   
ตุลำคม 2554 เรื่องกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหล
หลำกและน้ ำล้นตลิ่ง 
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนำยน  
2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชน
กรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76   
ลงวันที่ 13 มกรำคม 2558  เรื่อง กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
หนำว  
9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8  
กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 
สำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8  
มีนำคม 2560 
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5  
มีนำคม 2561 เรื่อง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ปี 2561 
12) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1064
ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560  เรื่อง กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ป้องกันอุทกภัย น้ ำท่วมฉับพลัน  น้ ำป่ำไหลหลำกและดินถล่ม ปี 2560 
13) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1073 
ลงวันที่ 15 มิถุนำยน  2560     
14) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1520 
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2560   
15) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560   

      

  16) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560    
17) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077
ลงวันที่ 17 เมษำยน 2561      
(ส ำนักปลัด) 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
    เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ อบต.ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 40  ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ    
เป็นไปตำมประกำศ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรจังหวัด  เทศบำล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ลงวันที่  23  พฤศจิกำยน  2552 
2) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 25573)  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 
พฤษภำคม  2557   
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2553  เรื่อง สอบถำมกำรตั้งงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552  เรื่อง กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26  
กรกฎำคม 2554   
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 
ลงวันที่  17  กรกฎำคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป : ส ำหรับ
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และกำรสนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุข และ
รำยกำรรำยจ่ำยที่เป็นภำระผูกพัน (กำรสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ) 
(ส ำนักปลัด) 
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   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 136,000 บาท  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500   
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก 
ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560  เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงิน
สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 
4) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก 
ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560   
(ส ำนักปลัด) 

      

 
 



132 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                       

              

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

        แผนงาน 
 

  
   

 
งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      
          

            

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       
เงินสมทบกองทุน
ระบบประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

50,000                   50,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000                   48,000 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

70,000                   70,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,489,600                   4,489,600 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000                   10,000 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

136,000                   136,000 

ส ารองจ่าย 106,280                   106,280 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 820,800                   820,800 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ 
บุคลากร 

 
 
 
 
 

 
 
 

เงินเดือน 
 (ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                  42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  2,232,000 2,232,000 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ี
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

                  86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                  514,080 514,080 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                  42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

          300,000       1,074,000 1,374,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

                  112,000 112,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

 
งบ 

บุคลากร 
 

 
เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

          40,000       48,000 88,000 

เงินเดือนพนักงาน           350,000   300,000   3,050,000 3,700,000 
เงินวิทยฐานะ               42,000     42,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                   250,000 250,000 
เงินประจ าต าแหน่ง           42,000       210,000 252,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          50,000       785,000 835,000 

ค่าเช่าบ้าน                   102,000 102,000 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

          10,000       45,000 55,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

          100,000       1,010,000 1,110,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

      50,000           5,000 55,000 

 

 



135 

 
                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

                      

ค่าโครงการจัดการ
บริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลกฎุ ี

  10,000                 10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

              34,000     34,000 

ค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

                  100,000 100,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

          30,000       50,000 80,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

ค่ารังวัดที่ดิน                   20,000 20,000 
โครงการการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

                  10,000 10,000 

โครงการจังหวดั
สะอาด น่าบ้าน 
น่ามอง เพื่อสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

          10,000         10,000 

โครงการจดังาน 
วันเด็ก 

      54,000             54,000 

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรภายใน
องค์กร 

                  10,000 10,000 



137 

 
                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
"จังหวัดสะอาด" 
ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          20,000         20,000 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุจราจร
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

                30,000   30,000 

โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

  10,000                 10,000 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกฎุ ี

                110,000   110,000 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 

        10,000           10,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสานตะกร้า 

        10,000           10,000 

โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า คลองสวยน้ าใส 

  10,000                 10,000 

โครงการเยาวชน
สดใสหา่งไกลยาเสพ
ติดเพื่อเสริมสรา้ง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

        10,000           10,000 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคต่าง ๆ 

            50,000       50,000 

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

                  200,000 200,000 

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

      40,000             40,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ประเพณ ี 
และวันส าคัญ 

      150,000             150,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

              98,000     98,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

              22,600     22,600 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนาร ี

            30,000       30,000 

โครงการหมู่บ้านเฉลิม
พระเกียรติปลอดยา
เสพติดแบบยั่งยืน 

        10,000           10,000 

โครงการอบรมสมัมนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพนักงานส่วน 
ต าบล ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน และ 
ผู้สังเกตการณ ์

                  250,000 250,000 



141 

 
                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โรงเรียนผูสู้งอายุ         20,000           20,000 
ส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว ์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี  กรม
พระศรสีวางควัฒน  
วรขัตติยราชนาร ี

            2,000       2,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

          45,000       120,000 165,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

                  40,000 40,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์           15,000       40,000 55,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ           50,000       30,000 80,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

                  140,000 140,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว               20,000   16,000 36,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

            20,000       20,000 

ค่าอาหารเสรมิ (นม)               305,000     305,000 
วัสดุการเกษตร   30,000                 30,000 
วัสดุก่อสร้าง           150,000         150,000 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

          5,000         5,000 

วัสดุส านักงาน           10,000       160,000 170,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                  100,000 100,000 

ค่าน้ าประปา คา่น้ า
บาดาล 

                  15,000 15,000 

ค่าไฟฟ้า                   200,000 200,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์                   10,000 10,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์                   10,000 10,000 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1(บ้านนายเกษม 
ละก าปั่น) 

    265,000               265,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9(ตั้งแต่บ้านนาย 
อนันต์ ชายี ถึงบ้าน
นายเชิญ กุฎีเขตต์) 

    1,029,000               1,029,000 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่
12 

    1,204,000               1,204,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น                       
ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
เพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

                  20,000 20,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และสนบัสนุนการ
ด าเนินภารกิจด้าน 
การปราบปรามการ
ป้องกันและการบ าบดั 
รักษาและฟื้นฟสูภาพ
ร่างกายและจิตใจของ 
ผู้เสพยาเสพติด 

        26,000           26,000 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  30,000 30,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนเอกชน                       
อุดหนุนการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1-12 ต าบลกฎุ ี

            240,000       240,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณประโยชน์ 

                      

อุดหนุนโครงการจัด
งานของดีผักไห ่

      40,000             40,000 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                      

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็ก
ประถมศึกษา
โรงเรียนวดัโคกทอง 

              292,000     292,000 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็ก
ประถมศึกษา
โรงเรียนวดัฤาไชย 

              260,000     260,000 
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                          แผนงาน 

 
 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 
รวม 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

อุดหนุนโครงการ 
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก 

      40,000             40,000 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกีฬาต้านยา
เสพติด(โรงเรียนวัด
โคกทอง) 

      50,000             50,000 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกีฬาต้านยา
เสพติด(โรงเรียนวัด
ฤาไชย) 

      40,000             40,000 

รวม 5,730,680 60,000 2,498,000 464,000 86,000 1,227,000 342,000 1,373,600 140,000 11,178,720 23,100,000 

 

 


