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องคการบริหารสวนตําบลดม
เขต/อําเภอ สังขะ    จังหวัดสุรินทร

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

บานภูมิโปน  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ดม
  เขต/อําเภอ สังขะ  จังหวัดสุรินทร  32150

พื้นที่ 76.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,247 คน
ชาย 4,112 คน

หญิง 4,135 คน

ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2566



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดม
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,236.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,543.39 20,622.39 30,000.00 733.33 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 14,838.00 23,110.00 10,000.00 300.00 % 40,000.00
     อากรการฆาสัตว 71,490.00 53,190.00 75,000.00 -60.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 102,107.39 96,922.39 115,000.00 320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,842.10 3,016.70 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

120.00 130.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 670.00 1,140.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 800.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,300.00 1,380.00 500.00 60.00 % 800.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,000.00 9,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 743.00 195,673.00 10,000.00 900.00 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

43,600.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,440.00 40.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 60,715.10 211,499.70 73,000.00 121,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 214,737.03 133,849.33 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 214,737.03 133,849.33 250,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 15.60 664.88 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 196,000.00 56,000.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 150,505.00 162,269.90 160,000.00 12.50 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 346,520.60 218,954.78 360,000.00 330,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 178,000.00 3,115.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 178,000.00 3,115.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 346,398.89 356,947.46 1,000,000.00 -11.00 % 890,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,159,790.63 10,497,433.99 9,000,000.00 6.44 % 9,580,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,036,976.25 3,370,494.43 3,500,000.00 1.71 % 3,560,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 49,066.47 51,480.74 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,160,037.50 6,536,783.97 6,500,000.00 1.54 % 6,600,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 4,210.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 63,939.48 70,237.17 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 54,708.27 36,054.31 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

440,378.00 493,535.00 600,000.00 -16.67 % 500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 3,120.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,315,505.49 21,416,087.07 20,873,000.00 21,433,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,988,888.00 29,491,139.88 29,500,000.00 0.34 % 29,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,988,888.00 29,491,139.88 29,500,000.00 29,600,000.00
รวมทุกหมวด 49,206,473.61 51,571,568.15 51,171,000.00 52,054,300.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลดม
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,978,462

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,852,730

แผนงานสาธารณสุข 125,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 94,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 520,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,187,700

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,826,408

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,054,300



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลดม
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,826,408 19,826,408
    งบกลาง 19,826,408 19,826,408
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,231,120 1,779,960 376,020 8,387,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,351,200 1,779,960 376,020 6,507,180

งบดําเนินงาน 1,871,362 685,000 0 2,556,362
    คาตอบแทน 238,000 134,000 0 372,000

    คาใช้สอย 1,214,000 483,000 0 1,697,000

    คาวัสดุ 262,362 45,000 0 307,362

    คาสาธารณูปโภค 157,000 23,000 0 180,000

งบลงทุน 30,000 0 0 30,000
    คาครุภัณฑ 30,000 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 5,000 0 0 5,000
    รายจายอื่น 5,000 0 0 5,000

รวม 8,137,482 2,464,960 376,020 10,978,462

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    คาใช้สอย 160,000 160,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 210,000 210,000
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 6,561,120 0 0 6,561,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,561,120 0 0 6,561,120

งบดําเนินงาน 634,400 3,043,210 0 3,677,610
    คาตอบแทน 161,400 0 0 161,400

    คาใช้สอย 330,000 1,510,250 0 1,840,250

    คาวัสดุ 50,000 1,532,960 0 1,582,960

    คาสาธารณูปโภค 93,000 0 0 93,000

งบลงทุน 4,000 0 0 4,000
    คาครุภัณฑ 4,000 0 0 4,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,565,000 45,000 2,610,000
    เงินอุดหนุน 0 2,565,000 45,000 2,610,000

รวม 7,199,520 5,608,210 45,000 12,852,730

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 125,000 125,000
    คาใช้สอย 25,000 25,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

รวม 125,000 125,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    คาใช้สอย 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 94,000 94,000
    คาใช้สอย 94,000 94,000

รวม 94,000 94,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 240,000 280,000 520,000
    คาใช้สอย 240,000 280,000 520,000

รวม 240,000 280,000 520,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 968,700 968,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 968,700 968,700

งบดําเนินงาน 719,000 719,000
    คาตอบแทน 90,000 90,000

    คาใช้สอย 544,000 544,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

    คาสาธารณูปโภค 15,000 15,000

งบลงทุน 5,500,000 5,500,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 5,500,000 5,500,000

รวม 7,187,700 7,187,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 30,000 40,000
    คาใช้สอย 5,000 30,000 35,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

รวม 10,000 30,000 40,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดม

อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,054,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 320,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

  ประมาณการเทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 30,000 บาท

  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 121,300 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

  ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 800 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

  ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

  ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

  ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 330,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 150,000 บาท

  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 180,000 บาท

  ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,433,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 890,000 บาท

  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,580,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,560,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,600,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

  ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

  ประมาณการเทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 29,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,600,000 บาท

  ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 73,839.00 52,553.00 103,938.00 -1.07 % 102,822

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,280.00 3,248.00 4,000.00 12.5 % 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,812,800.00 10,102,000.00 12,000,000.00 8.33 % 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,853,600.00 3,929,200.00 5,000,000.00 0 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 50,500.00 60,000.00 16.67 % 70,000

เงินสํารองจาย 24,710.00 799,488.00 1,000,000.00 -10 % 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบดําเนินงานระบบประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 433,420.00 3.61 % 449,086

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลดม
อําเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

205,387.00 412,220.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 14,321,616.00 15,649,209.00 18,901,358.00 19,826,408
รวมงบกลาง 14,321,616.00 15,649,209.00 18,901,358.00 19,826,408
รวมงบกลาง 14,321,616.00 15,649,209.00 18,901,358.00 19,826,408

รวมแผนงานงบกลาง 14,321,616.00 15,649,209.00 18,901,358.00 19,826,408
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 514,080.00 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0.00 0.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 86,400.00 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000.00 2,148,154.86 957,000.00 24.89 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,232,000.00 2,148,154.86 1,641,720.00 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,089,579.06 2,318,220.00 2,934,910.00 21.87 % 3,576,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000.00 84,000.00 87,550.00 20.27 % 105,300

เงินประจําตําแหนง 126,000.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280.00 273,480.00 293,580.00 3.25 % 303,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,799,859.06 3,041,700.00 3,682,040.00 4,351,200
รวมงบบุคลากร 5,031,859.06 5,189,854.86 5,323,760.00 6,231,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

30,400.00 80,020.00 404,000.00 -81.19 % 76,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 111,000.00 78,000.00 142,000.00 -7.04 % 132,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,400.00 4,600.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 26,400.00 -23.48 % 20,200

รวมค่าตอบแทน 147,800.00 162,620.00 577,400.00 238,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

89,754.00 71,184.28 90,000.00 -66.67 % 30,000

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติ
งานตางๆ

673,000.00 774,000.00 855,500.00 8.71 % 930,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,660.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

46,318.00 2,130.00 120,202.00 -58.4 % 50,000

(2) โครงการเลือกตั้ง 0.00 0.00 306,298.00 -93.47 % 20,000

(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ประมวลจริยธรรม

13,360.00 14,565.00 20,000.00 0 % 20,000

(5) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 79,300.00 7,100.00 160,000.00 -68.75 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

22,510.00 480.00 25,000.00 -4 % 24,000

7) โครงการการประชุมสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธานสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 107,635.24 52,027.36 130,000.00 -61.54 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,041,537.24 921,486.64 1,757,000.00 1,214,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,927.00 125,571.00 140,000.00 -37.6 % 87,362

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,300.00 360.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,540.00 22,570.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,540.06 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 111,929.40 111,180.00 140,000.00 -42.86 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,870.00 33,600.00 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 255,106.46 293,281.00 470,000.00 262,362
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 144,110.85 135,268.72 130,000.00 -23.08 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,842.00 3,824.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,468.49 782.17 25,000.00 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,036.00 956.00 13,000.00 -61.54 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,660.86 17,408.00 55,000.00 -92.73 % 4,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 183,118.20 158,238.89 246,000.00 157,000
รวมงบดําเนินงาน 1,627,561.90 1,535,626.53 3,050,400.00 1,871,362

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนมีที่เท้าแขนและมี
พนักพิง 

73,500.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโต๊ะทํางานไม้เข้ามุม 29,090.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโต๊ะรับแขกโซฟา 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 850,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม (แบบมีสาย) 
พร้อมชุดควบคุม  

79,650.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

16,700.00 17,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

12,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18/นาที)

4,980.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,190.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 340,510.00 28,000.00 914,600.00 30,000
รวมงบลงทุน 340,510.00 28,000.00 914,600.00 30,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรเชื่อถือได้หรือสถาบันที่เป็น
กลางสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการงานสาธารณะของ อบ
ต.

0.00 18,020.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 18,020.00 20,000.00 5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 18,020.00 20,000.00 5,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,999,930.96 6,771,501.39 9,308,760.00 8,137,482
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 878,385.52 928,180.00 1,486,400.00 6.24 % 1,579,080

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,200.00 126,000.00 131,040.00 2.93 % 134,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,065,585.52 1,120,180.00 1,683,440.00 1,779,960
รวมงบบุคลากร 1,065,585.52 1,120,180.00 1,683,440.00 1,779,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

275,100.00 672,300.00 477,952.00 -79.08 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 15,000.00 22,500.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,700.00 5,900.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 26,400.00 9.85 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 301,800.00 700,700.00 509,352.00 134,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

39,733.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติ
งานตางๆ

272,319.00 359,600.00 360,000.00 13.33 % 408,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

36,478.00 10,138.00 90,000.00 -77.78 % 20,000

(2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

143,300.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

(3) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 1,920.00 5,520.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(4) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 70,540.00 52,300.00 75,000.00 -73.33 % 20,000

2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,100.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 565,390.00 427,558.00 580,000.00 483,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,966.90 59,519.50 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,960.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,940.00 58,710.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 90,866.90 118,229.50 70,000.00 45,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 818.00 733.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,389.80 16,064.47 18,000.00 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,207.80 16,797.47 28,000.00 23,000
รวมงบดําเนินงาน 968,264.70 1,263,284.97 1,187,352.00 685,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   
22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์  
1,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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(3) โต๊ะทํางานเหล็ก
9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) เก้าอี้สํานักงาน
3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บี
ทียู

55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 22,800.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน 16,850.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,400.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 21,000.00 0.00 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 8,760.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 135,250.00 60,160.00 22,800.00 0
รวมงบลงทุน 135,250.00 60,160.00 22,800.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,169,100.22 2,443,624.97 2,893,592.00 2,464,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 121,420.00 209.69 % 376,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 121,420.00 376,020
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 121,420.00 376,020

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 121,420.00 376,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,169,031.18 9,215,126.36 12,323,772.00 10,978,462

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:33 หน้า : 12/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

7,440.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ     0.00 80,030.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

78,510.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 85,950.00 80,030.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 64,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 75,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 160,950.00 80,030.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 160,950.00 80,030.00 0.00 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0.00 0.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

(2) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

(3) โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0.00 0.00 70,000.00 -85.71 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 310,000.00 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 60,000.00 -91.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 170,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 480,000.00 210,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

(1) รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ตัวรถ 6 ล้อ ขนาด
ความจุน้ําไมน้อยกวา 8,000 ลิตร

3,483,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ ขนาด 25 วัตต์ 

0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ ขนาด 10 วัตต์ 

0.00 26,500.00 0.00 0 % 0

เสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. หัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับฝอยด้ามปน 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

2. ข้อตอทอแยกทางสงน้ําดับเพลิง 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ทอดูดน้ําดับเพลิงชนิดทอแข็ง ยางเสริมลวด 
ความยาวไมน้อยกวา 10 เมตร พร้อมข้อตอ
เกลียวนอกและเกลียวใน 

13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,508,000.00 77,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 3,508,000.00 77,500.00 0.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,508,000.00 77,500.00 480,000.00 210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,668,950.00 157,530.00 480,000.00 210,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,576,460.00 2,359,565.85 2,920,700.00 57.64 % 4,604,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 1,693.50 20,000.00 110 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 80,500.00 84,000.00 280 % 319,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,058,781.76 1,086,720.00 1,432,680.00 -0.01 % 1,432,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 66,069.02 60,780.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,785,310.78 3,589,259.35 4,553,380.00 6,561,120
รวมงบบุคลากร 3,785,310.78 3,589,259.35 4,553,380.00 6,561,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 900 % 50,000

คาเชาบ้าน 60,000.00 7,419.00 0.00 0 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,750.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 67,600.00 50 % 101,400

รวมค่าตอบแทน 85,750.00 22,419.00 82,600.00 161,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

13,000.00 10,000.00 70,000.00 -85.71 % 10,000

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติ
งานตางๆ

143,000.00 154,500.00 162,000.00 11.11 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

23,786.00 9,890.00 20,000.00 0 % 20,000

(2) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 62,400.00 19,500.00 60,000.00 -66.67 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 950.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 243,136.00 193,890.00 362,000.00 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,490.00 30,560.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,995.00 19,990.00 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000.00 50,000.00 20,000.00 -75 % 5,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,685.00 19,820.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 83,170.00 120,370.00 120,000.00 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 61,544.65 47,629.66 100,000.00 -50 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,754.50 11,711.22 20,000.00 50 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,626.00 32,827.60 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 87,925.15 92,168.48 173,000.00 93,000
รวมงบดําเนินงาน 499,981.15 428,847.48 737,600.00 634,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน      
27,500.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู      82,800.00 0.00 0.00 0 % 0

(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู      110,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชุดโต๊ะทํางานไม้เข้ามุม  0.00 6,290.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       0.00 16,760.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่  1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา  19  นิ้ว) 

0.00 20,840.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

7,000.00 0.00 10,000.00 -60 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 227,300.00 43,890.00 51,500.00 4,000
รวมงบลงทุน 227,300.00 43,890.00 51,500.00 4,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,512,591.93 4,061,996.83 5,342,480.00 7,199,520
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,283,050.00 1,227,290.00 1,510,250.00 0 % 1,510,250

รวมค่าใช้สอย 1,283,050.00 1,227,290.00 1,510,250.00 1,510,250
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,532,960.00 0 % 1,532,960

คาอาหารเสริม (นม) 1,140,085.68 1,330,861.64 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,140,085.68 1,330,861.64 1,532,960.00 1,532,960
รวมงบดําเนินงาน 2,423,135.68 2,558,151.64 3,043,210.00 3,043,210

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,285,160.00 2,231,060.00 2,520,000.00 0 % 2,520,000

(2) อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

(3) อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย 
และพื้นบ้าน

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 2,285,160.00 2,231,060.00 2,565,000.00 2,565,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,285,160.00 2,231,060.00 2,565,000.00 2,565,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,708,295.68 4,789,211.64 5,608,210.00 5,608,210
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตาม
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

2) อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตาม
โครงการสงเสริมอนุรักษ์ ฟ้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 45,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 45,000.00 45,000
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รวมแผนงานการศึกษา 9,220,887.61 8,851,208.47 10,995,690.00 12,852,730
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,363.20 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 21,363.20 0.00 25,000.00 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 143,088.00 62,970.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 143,088.00 62,970.00 200,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 164,451.20 62,970.00 225,000.00 125,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์พัก
คอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) พื้นที่อําเภอสังขะ 
(Community Isolation)

0.00 65,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 11

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 12

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 4

6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมูที่ 9

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี หมูที่ 3  

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี หมูที่ 5 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี หมูที่ 8 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 1

6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one หมูที่ 1 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one หมูที่ 2  

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one หมูที่ 4  

8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one หมูที่ 5  

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one หมูที่ 8 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9 

6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 11 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 12 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 2 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 3 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 4 

6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 8 

6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 2  7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 5

6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000.00 65,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000.00 65,000.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 344,451.20 127,970.00 225,000.00 125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 344,451.20 127,970.00 225,000.00 125,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

(2) โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 36,000.00 0.00 120,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 36,000.00 0.00 120,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 36,000.00 0.00 120,000.00 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 36,000.00 0.00 120,000.00 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 653,160.00 689,160.00 0.00 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,200.00 126,000.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 840,360.00 881,160.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 840,360.00 881,160.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 6,968.00 52,000.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 600.00 600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,568.00 52,600.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ 

51,050.00 108,068.04 0.00 0 % 0

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติ
งานตางๆ

151,000.00 176,500.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

4,230.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,900.00 198,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 411,680.00 482,568.04 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,998.00 19,830.00 0.00 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0.00 661.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,500.00 14,470.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,540.00 0.00 0 % 0

วัสดุสํารวจ 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 26,998.00 44,501.00 0.00 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,852.00 11,556.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,852.00 11,556.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 450,098.00 591,225.04 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางานไม้เข้ามุม 0.00 12,580.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) 852,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

(1) แบบเหล็กเก็บตัวอยางลูกปูน  
6,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซิงค์ล้างจาน แบบ 1 หลุม มีที่พักมีขาพร้อม
อุปกรณ์

6,964.63 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

(1) เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 70 เมตร
6,690.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) ล้อวัดระยะ 10 กิโลเมตร 
2,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล 

0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล       21,700.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
7,200.00 2,190.00 0.00 0 % 0

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       0.00 4,190.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 903,554.63 41,960.00 0.00 0
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รวมงบลงทุน 903,554.63 41,960.00 0.00 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,194,012.63 1,514,345.04 0.00 0

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอสัง
ขะ

7,283.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,283.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 7,283.00 0.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 7,283.00 0.00 0.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,201,295.63 1,514,345.04 0.00 200,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรี
ในชุมชน

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

(2) โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม
ตําบลดม

0.00 8,545.00 20,000.00 -50 % 10,000

(3) โครงการประชุมประชาคมระดับหมูบ้าน 980.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

(4) โครงการ อบต....ยิ้มเคลือนที่ รวมกับ 
อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0.00 0.00 35,000.00 -57.14 % 15,000

(6) โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ 28,820.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

(7) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ

0.00 0.00 45,000.00 -44.44 % 25,000
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โครงการ อบต....ยิ้มเคลือนที่  รวมกับ  
อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

0.00 14,796.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,800.00 23,341.00 179,000.00 94,000
รวมงบดําเนินงาน 29,800.00 23,341.00 179,000.00 94,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 29,800.00 23,341.00 179,000.00 94,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29,800.00 23,341.00 179,000.00 94,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต
.ดมคัพ

0.00 0.00 290,000.00 -31.03 % 200,000

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 40,000.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(3) โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000
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(4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,000.00 0.00 320,000.00 240,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000.00 0.00 320,000.00 240,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 40,000.00 0.00 320,000.00 240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 4,500.00 122.22 % 10,000

(2) โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานาน
ปราสาทภูมิโปน

0.00 73,530.00 200,000.00 -50 % 100,000

(3) โครงการเข้ารวมการจัดงานประเพณีโกน
เจา  แซนโฎนตา  พระยาเชียงฆะ

24,576.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

(4) โครงการเข้ารวมการจัดงานประเพณีวัน
พระคุณรําลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ 
บูชาศาลหลักเมือง และพิธีขอขวัญพระคุณ
ข้าวชาวสังฆะ

49,000.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

(5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 71,522.00 95,100.00 0.00 100 % 50,000
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(6) โครงการสงเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านตําบลดม

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

(7) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดี
บ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา)

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้าน
ฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา)

0.00 45,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,098.00 214,530.00 404,500.00 280,000
รวมงบดําเนินงาน 145,098.00 214,530.00 404,500.00 280,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 145,098.00 214,530.00 404,500.00 280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 185,098.00 214,530.00 724,500.00 520,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 743,640.00 3.25 % 767,820

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 131,040.00 2.93 % 134,880
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 940,680.00 968,700
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 940,680.00 968,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 48,000.00 50 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 81,000.00 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้

0.00 0.00 30,000.00 400 % 150,000

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติ
งานตางๆ

0.00 0.00 192,000.00 6.25 % 204,000
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(3) คาจ้างงานสํารวจออกแบบและควบคุม
งานกอสร้าง คาการรับรองแบบ งานตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิค
ตางๆ

0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

(2) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 492,000.00 544,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 150,000.00 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 15,000.00 15,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 738,000.00 719,000
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสนามฟุตบอล บ้านภูมิโพธิ์ หมู 9 
ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

0.00 179,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงคันสระปรือ บ้านเทพอุดม 
หมูที่ 11 ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมซุ้มประตูทางเข้า
ปราสาทภูมิโปน  บ้านดม หมูที่ 1 ตําบลดม  
อําเภอสังขะ  

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านสตึง หมูที่ 4 ตําบลดม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทภูมิโปน 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านภูมิขนุน  หมูที่ 8  สายบ้านนางบัวแก้ว   
ศรีสม  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์    

0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 38/48
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านภูมิขนุน  หมูที่ 8  สายบ้านนายเกษม  
สาธร  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์    

0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านภูมิพัฒนา   หมูที่ 12  สายบ้านนางพร  
สาระ   ตําบลดม   อําเภอสังขะ   จังหวัด
สุรินทร์

0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านภูมิพัฒนา   หมูที่ 12  สายบ้านนายรัน   
ยิ่งหาญ   ตําบลดม   อําเภอสังขะ   จังหวัด
สุรินทร์ 

0.00 0.00 313,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านภูมิโพธิ์  หมูที่ 9  สายบ้านนายปุด   
ยวนจิต  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านสันติสุข  หมูที่ 10  สายบ้านนายยิ้ม   
เครือลัดดา ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์     

0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านซีจรูก   หมูที่ 6  สายหน้า รร.ศรีมงคล 
– สายบ้าน  นางบัวลา  สินสาม  ตําบลดม  
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 39/48
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดม หมูที่ 1  สายบ้าน  นายเบา   ชื่น
บาน ตําบลดม อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิคดี หมูที่ 2  สายบ้านนางกูล  หลัก
แหลม ตําบลดม อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิคดี หมูที่ 2  สายบ้านนางรัตนา  วงษ์
มี ตําบลดม อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 215,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิโปน  หมูที่ 5  สายบ้านนายสวัสดิ์   
ศรีเจริญ ไปหนองรุน  ตําบลดม  อําเภอสัง
ขะ  จังหวัดสุรินทร์  

0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิสวาย  หมูที่ 7 สายบ้านนายสุธี  แซ
ตั้ง   ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 336,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสนบ   หมูที่ 3  สายบ้าน นายเสียง  
วงค์รุจิโรจน์ - บ้านนายอุทัย  บุรีแสง  ตําบล
ดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน  บ้านภูมิโปน  หมู
ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน - บ้านหนองหลวง 
ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  

0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 40/48
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โครงการกอสร้างที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 0.00 100 % 5,500,000

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ บ้านภูมิ
โปน หมูที่ 5 บริเวณปราสาทภูมิโปน   ตําบล
ดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

346,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมคันคลอง บ้านเทพอุดม 
หมูที่ 11 ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิ
พัฒนา หมูที่ 12 ตําบลดม อําเภอสังขะ        
จังหวัดสุรินทร์ 

0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิ
โพธิ์ หมูที่ 9 ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้าน
สตึง หมูที่ 4 ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสน
บ หมูที่ 3 ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์   

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร องค์การ
บริหารสวนตําบลดม  อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 41/48
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โครงการลงหินคลุก  บ้านสันติสุข  หมูที่ 10  
สายคันคลองจากบ้านสันติสุข ม.10 - บ้าน
สตึง ม.4  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์    

0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมูที่ 5 
สายบ้านนางสบี ราชรักษ์ ตําบลดม อําเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา   บ้านสตึง  หมูที่ 
4    ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมดินลงหินคลุก   บ้านสตึง  หมู
ที่ 4  สายไรนางนันทา   ที่ดี    ตําบลดม  
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์    

0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเทพอุดม  หมูที่ 11   สายบ้างนาง
สําเนียง  จํานงรักษ์  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์   

0.00 347,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิคดี หมูที่ 2  สายบ้านนางกูล  หลัก
แหลม  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

0.00 396,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านภูมิโปน  หมูที่ 5  สายบ้านนายคําศรี  
สิงห์ชัย   ตําบลดม    อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์   

0.00 396,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซีจรูก  หมูที่ 6  สายหน้า รร.ศรีมงคล - 
สายบ้านนางบัวลา  สินสาม  ตําบลดม  
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูมิพัฒนา หมูที่ 12  สายบ้านนายปรีย์ดี 
ตระกูลศิริ  ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์   

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูมิโพธิ์ หมูที่ 9 สายบ้านนายปุด   ยวน
จิต  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

0.00 266,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูมิสวาย หมูที่ 7 สายบ้านนายจรอน   
สุภิษะ ตําบลดม อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์   

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสนบ  หมูที่ 3  สายทิศตะวันออกหมู
บ้าน  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์   

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 43/48
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติสุข หมูที่ 10 สายบ้านนายพงศธร 
พุทธกัง ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์     

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนานางศิราภรณ์ ชาญเชี่ยว บ้านสันติสุข 
หมูที่ 10 ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

158,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าโรงเรียนศรีมงคล - สายบ้านนางบัว
ลา สินสาม บ้านซีจรูก หมูที่ 6 ตําบลดม 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น  บ้านสตึง  หมูที่ 
4  บริเวณนาอําปึล  ตําบลดม  อําเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์  

0.00 396,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
ภูมิคดี หมูที่ 2 สายบ้านนางชัย ปัดภัย 
ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน  
บ้านภูมิขนุน  หมูที่ 8  ตําบลดม  อําเภอสัง
ขะ จังหวัดสุรินทร์   

0.00 396,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  15:58:34 หน้า : 44/48
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โครงการถนนกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดม หมูที่ 1  สายบ้านนางรจนา สุภิษะ 
ตําบลดม  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

0.00 396,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงลานวัฒนธรรม บ้านภูมิ
โปน หมูที่ 5 บริเวณปราสาทภูมิโปน   ตําบล
ดม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

119,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมูที่ 5 
สายสระตา ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

0.00 297,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู
ที่ 9 สายสามแยกลาดยางทิศตะวันออก 
ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสตึง   หมูที่ 4  ตําบลดม   อําเภอสัง
ขะ   จังหวัดสุรินทร์   

0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงานหรือโครงการและสํานัก
เบิกที่มีความจําเป็นต้องจายเงินเพิ่มภายใต้
แผนงานเดียวกัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,198,000.00 5,541,000.00 5,393,000.00 5,500,000
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รวมงบลงทุน 1,198,000.00 5,541,000.00 5,393,000.00 5,500,000
รวมงานก่อสร้าง 1,198,000.00 5,541,000.00 7,071,680.00 7,187,700

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,198,000.00 5,541,000.00 7,071,680.00 7,187,700
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอ
เพียง (ตามแนวพระราชดําริ)

0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,140.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 2,140.00 0.00 10,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 2,140.00 0.00 30,000.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ําได้ 1,500 ลิตรตอนาที 

0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 30,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,140.00 30,000.00 30,000.00 10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ

0.00 24,000.00 100,000.00 -80 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการปลอยพันธุ์ปลาน้ําจืดสูแหลงน้ํา
สาธารณะ

0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน 
วันต้นไม้แหงชาติ

0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 24,000.00 120,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0.00 24,000.00 120,000.00 30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 24,000.00 120,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 2,140.00 54,000.00 150,000.00 40,000
รวมทุกแผนงาน 40,377,269.62 41,348,259.87 51,171,000.00 52,054,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดม

อําเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,054,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,826,408 บาท
งบกลาง รวม 19,826,408 บาท

งบกลาง รวม 19,826,408 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 102,822 บาท

(1) คาประกันสังคมพนักงานจ้างของ อบต.ดม จํานวน 33,492
 บาท  
เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมแกพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล        
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ
(2) เงินสมทบประกันสังคมให้แกผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 69,330 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แกผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายรับ        
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูง
อายุ        
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 147 ข้อ 1 )        
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 147 ข้อ 2 )        
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยชีพผู้ป่วยเอดส  ตั้งจายจากเงินราย
รับ         
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 147 ข้อ 3 )         

เงินสํารองจาย จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินไมสามารถคาดการณได้
ลวงหน้า หรือกรณีที่จําเป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง        
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น        
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม  2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว         
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560        
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ปี 2561        
10)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และดินถลม ปี 2560
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
17) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
18) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
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19) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
20) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
21) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
22) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
23) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
24) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
25) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
26) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
27) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
28) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
29) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
30) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ        
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รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบดําเนินงานระบบประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรื่อพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ไมน้อยกวาร้อย
ละ 40  ขอคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2565
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
3) หนังสือกมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554             
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส และการสนับสนันการบริการสาธารณสุขและรายการ
รายจาย           ที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)             
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 449,086 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท
.)
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที8่) พ.ศ. 2556
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันายน 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
8) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
9) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
10) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ            
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,137,482 บาท

งบบุคลากร รวม 6,231,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา ดังนี้      
(1) ตําแหนงนายก เดือนละ 20,400 บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 244,800 บาท     
(2) ตําแหนงรองนายก เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2
 อัตรา เป็นระยะเวลา12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557       
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา       
4) ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตรา ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก เดือนละ 1,750 บาท เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท     
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก เดือนละ 880 จํานวน 2
 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา และเงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,750 บาท เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก เดือนละ 880 จํานวน 2
 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา เงินเดือนเลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400
 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้
(1) ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภาเดือนละ 9,180 บาท เป็นระยะเวลา 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200
 บาท  จํานวน 10 อัตราเป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 864,000 บาท
(4) เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200
 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,351,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,576,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 10 ตําแหนง ดังนี้
(1) ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(2) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
(3) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(4) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
(5) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
(6) ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
(7) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
(8) ตําแหนง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
(9) ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
(10) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542       
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535       
3) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
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1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
2) คาครองชีพชั่วคราวของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในอัตราเดือนละ 1,775 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  21,300 บาท
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 313
 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศกจ. กท. และก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดสุรินทร ที่ สร 0023.2/ว
 4027 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตําแหนง
(1) ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(2) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 313
 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศกจ. กท. และก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ       

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,120 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน(ลูกจ้างประจํา)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
6) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 313
 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศกจ. กท. และก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (ขับรถยนต)
(2) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป(ขับรถยนต)
(2) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประชา
สัมพันธ)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ       

งบดําเนินงาน รวม 1,871,362 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทน อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
6) ระเบียบมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563    
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564    
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559    
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ,คาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้      
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและเคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร อบต. ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและเคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

ค่าใช้สอย รวม 1,214,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้      
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจัดทําเว็บไซตตําบล คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินัจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาปรับปรุง
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ระบบอินเตอรเน็ต คาจ้างเหมาบุคคลฉีด สํารวจหมาและแมว คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ (1) คาปักเสาพาดสายภายนอดสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง
ประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องคการบริหารสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการปรับปรุง
ระบบประปาและการบํารุงรักษาหรือ      
ซอมแซมระบบประปาและอุกปรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้
จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) หรือคา
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
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 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงานตางๆ จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล 6 ตําแหนง ดังนี้
1) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัตงานนักการภารโรง)      
2) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)      
3) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)      
4) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)      
5) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล)      
6) จ้างเหมาบริการ (ระบบการแพทยฉุกเฉิน) จํานวน 6 ราย      
หนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค      
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค      
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแห้งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ. 2553      
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553      
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2563        
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0812.5/ว
 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561       
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2103
 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563       
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน
จํานวน 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
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เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง      
รวมทั้งคาบริการซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อน
รับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน      
(2) คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท และให้หมายความรวม
ถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็น
ต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถ
เบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจาก
การประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน      
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น      
2.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด      
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น      
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน      
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(3) คาใช้จายเกี่ยวกับพิธีการตางๆ  เป็นเงินจํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี  พระราช
พิธี  หรือวันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรม

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:02 หน้า : 29/185



ตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562       
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้
องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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(2) โครงการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบลดมตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภาโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
6) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 267 ข้อ 1 )      
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(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผล
ประโยชนทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชนทับซ้อนตามประมวลจริยธรรมโดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการคา
เครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 268 ข้อ 4)      
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(5) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นในการเข้ารับ
การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก
ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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(6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
โครงการคาจ้างเหมาพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
ประกอบการอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 269 ข้อ 9)      
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7) โครงการการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบข้อบังคับ
ของกระทรวงมหาดไทยภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธานสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมตามโครงการการประชุมสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น         
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการคาเชาที่พัก คา
จ้างเหมาพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ         
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 269 ข้อ 11)         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน      
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ        
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หมายเหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

ค่าวัสดุ รวม 262,362 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 87,362 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
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แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑ
ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
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อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
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หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย       
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สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง ข้าง
รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ     

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:02 หน้า : 46/185



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram  คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด - ปิดแส ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 157,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล/สนามกีฬา/ห้องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(2) เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับบริการสาธารณะไฟฟ้ากิ่งตามหมู
บ้าน
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวาด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 268
 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวาด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560     
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปรครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 268
 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายใช้ประจําสํานัก
งาน ขององคการบริหารสวนตําบลดม     
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายทางไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียกร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคา     
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ซอมแซม
เปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถัง
บรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ําเปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค     
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค     
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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งบรายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างองคกรเชื่อถือได้หรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความคิด
เห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานสาธารณะของ อบต
.

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรเชื่อถือได้หรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจ
ความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงาน
สาธารณะของอบต.
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่มท
.0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548)
ตั้งจายจากเงินรายรับ     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,464,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,779,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,579,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  5 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น)
(2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(4) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
(5) ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล จํานวน  1
 ตําแหนง
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 313
 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศกจ. กท. และก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 134,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1  อัตรา
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         

งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐคา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
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รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ         
8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและเคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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ค่าใช้สอย รวม 483,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจัดทําเว็บไซตตําบล คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินัจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ต คาจ้างเหมาบุคคลฉีด สํารวจหมาและแมว คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ (1) คาปักเสาพาดสายภายนอดสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องคการบริหารสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการ น้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการปรับปรุง
ระบบประปาและการบํารุงรักษาหรือ         
ซอมแซมระบบประปาและอุกปรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้
จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) หรือคา
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จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงานตางๆ จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล 4 ตําแหนง ดังนี้
1) จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัตงานพัสดุ)
2) จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
3) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ)
4) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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(3) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายประชาสัมพันธโครงการและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2 ) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศง 2560
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 268 ข้อ 7 )        
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(4) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นในการเข้ารับ
การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก
ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้          
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ         
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วนแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4522
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 268 ข้อ 5 )        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
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ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ หมาย
เหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั
กเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:02 หน้า : 74/185



 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
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หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram  คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายทางไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียกร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคา         
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,020 บาท
งบบุคลากร รวม 376,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้ 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม  เทศกาล
สงกรานต เป็นต้น  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้าย
รณรงค หรือคาป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย หรือคาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 136 ข้อ  3 )       
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(2) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาเครื่องดื่ม
อาหารวางผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเครื่องเขียนอุปกรณการฝึก
อบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 136 ข้อ 2 )         
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(3) โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาอาหาร
กลางวันโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายโครงการคาเครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 25626) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ที่ มท
 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 138 ข้อ 11 )          

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลางรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง ข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ        

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกายแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
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แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลองรวมถึงชิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
สารเคมี ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ       

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง แบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ วาลวน้ําดับเพลิง (ชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด
ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ        
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,199,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,561,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,561,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,604,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 13 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
(3) ตําแหนง หัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 อัตรา
(4) ตําแหนง ครู จํานวน 7 อัตรา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้             
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542              
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2558             
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535              
4) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558             
5) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560              
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ              
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 1 อัตรา ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือนครู ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน        
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ              

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้             
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535             
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560             
3) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายรับ              
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ ครู จํานวน  6 ตําแหนง
(1) ตําแหนง ครู จํานวน 6 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2558
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,432,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา
(2) ตําแหนง พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
ตั้งจายจากเงินรายรับ              
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน 8  อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 8 อัตรา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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งบดําเนินงาน รวม 634,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายรับ              
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 101,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและเคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน  คาจัดทําเว็บไซตตําบล คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
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โดเมน website คาตรวจวินัจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ต คาจ้างเหมาบุคคลฉีด สํารวจหมาและแมว คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ (1) คาปักเสาพาดสายภายนอดสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้ง
ประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องคการบริหารสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการปรับปรุง
ระบบประปาและการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมระบบประปาและ
อุกปรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขอ
งอ
งคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงานตางๆ จํานวน 180,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล 2 ตําแหนง ดังนี้
(1) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานดูแลปราสาทภูมิโปน)
(2) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานนักการภารโรงประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น            
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ            
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานดวน             
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

(2) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นในการเข้ารับ
การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก
ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู พนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ หมาย
เหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของ และคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
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 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค               
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั
กเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ               

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:03 หน้า : 103/185



เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
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ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลดม และกองการศึกษาฯ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ              

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
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ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram  คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ      
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดม ราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
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 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

ค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดม/ปราสาท
ภูมิโปน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวาด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น             
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ดม/ปราสาทภูมิโปน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวาด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายทางไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียกร คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคา           
  
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ             
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 4,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ซอมแซม
เปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถัง
บรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ             
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค             
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ             

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,608,210 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,043,210 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,510,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,510,250 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก         
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง, ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย จํานวน 4
 ศูนย มื้อละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 คน จํานวน 245 วัน 
จํานวน 1,029,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
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2570 หน้า 248 ข้อ 1)
(2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สตึง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิสวาย จํานวน 4 ศูนย จํานวน 200 คน ๆละ 1,700
 บาท /ปี จํานวน 340,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 248 ข้อ 1)
(3) คาหนังสือเรียน
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิสวาย จํานวน 4 ศูนย จํานวน 125 คน ๆละ 200
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 บาท/ปี จํานวน   25,000  บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 248 ข้อ 1)
(4) คาอุปกรณการเรียน
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สตึง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิสวาย จํานวน 4 ศูนย จํานวน 125 คน ๆละ 200
 บาท/ปี จํานวน 25,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
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คําชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 248 ข้อ 1)
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สตึง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิสวาย จํานวน 4 ศูนย จํานวน 125คน ๆละ 300 บาท/ปี 
จํานวน 37,500 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
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สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 248 ข้อ 1)
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สตึง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิสวาย จํานวน 4 ศูนย จํานวน 125 คน ๆละ 430
 บาท จํานวน 53,750 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯได้เบิกจายตามจํานวนเด็ก
จริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 248 ข้อ 1)        
       
      
        
        

ค่าวัสดุ รวม 1,532,960 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,532,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้
(1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3
 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนดมวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านสนบ และ
โรงเรียนบ้านศรีมงคล จํานวน 600 คน ๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,149,720 บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 249 ข้อ 4)
(2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลดม  จํานวน 4 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูมิคดี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิ
โปน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย จํานวน 200 คน ๆ
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บาท      
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่อกจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 249 ข้อ 2)        
        

งบเงินอุดหนุน รวม 2,565,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,565,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,520,000 บาท
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เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3
 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนดมวิทยาคาร,  โรงเรียนบ้านสนบ และ
โรงเรียนบ้านศรีมงคล มื้อละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 600
 คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,520,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกได้ตอเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ได้เบิกจายตามจํานวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 249 ข้อ 3)         
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(2) อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการอบรมมัคคุเทศกน้อย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมมัคคุเทศกน้อย โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 251 ข้อ 12)          

(3) อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 251 ข้อ 11)          
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(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 250 ข้อ 8)          

(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษดนตรีไทย นาฏศิลป์
ไทย และพื้นบ้าน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 250 ข้อ 5)          
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตามโครงการอบรมมัคคุเทศกน้อย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมมัคคุเทศกน้อย โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 252 ข้อ 13)        

2) อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟ้นฟู 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟ้นฟู  สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม        
คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้         
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563         
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563        
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 252 ข้อ 14)        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคา
วัสดุเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
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ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 5270 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
17) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 243 ข้อ 5)  
          

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไป
นี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)          
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ       
   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญ และแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม
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8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนว
ทางการดําเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค
10) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตาม
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พระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการศูนยชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการชวยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟ้นฟูหลังเกิดสาธารณ
ภัย หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองในการดํารงชีพ เพื่อให้

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:03 หน้า : 133/185



สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อยางปกติสุขใน
สังคม ของเขตพื้นที่ตําบลดมตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
      เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ประกอบหลักเกณฑ
การใช้จายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
3) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย วาด้วยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508
 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561      
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวัน
ที่ 29 ธันวาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 139 ข้อ 1)            

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ คาเครื่องเขียนและ
อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ
.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 485
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 698
 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0820.2/ว
 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.2/ว 1187/ว 1197
 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 หน้า 264 ข้อ 2)         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 94,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 94,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการอบรมสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีใน
ชุมชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายโครงการ คาจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยาการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ    
      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564          
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570  หน้า 141 ข้อ 1  )          
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(2) โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมตําบลดม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมตําบล
ดม โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายโครงการ คาจ้างเหมาจัด
ทําเอกสารประกอบการประชุมประชาคมตําบลดม วัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 143 ข้อ 7)          
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(3) โครงการประชุมประชาคมระดับหมูบ้าน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมประชาคมระดับหมูบ้าน
โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 6 ข้อ 142)          
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(4) โครงการ อบต....ยิ้มเคลือนที่ รวมกับ อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต....ยิ้มเคลื่อนที่ รวมกับ
อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 141 ข้อ 2)          
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(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาป้ายโครงการคาสมนาคุณวิทยาการ  และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 142 ข้อ 3  )          
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(6) โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาป้ายโครงการ          
คาสมนาคุณวิทยาการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 126 ข้อ 1  )          
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(7) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการคาสมนาคุณวิทยา
การ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 143 ข้อ 8  )          
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต
.ดมคัพ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ คาจ้างเหมาตกแตงจัดเตรียมสถานที่ สนามแขงขันกีฬา
ทุกประเภทตลอดการแขงขันคาเชาเครื่องเสียง และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ          
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 255 ข้อ 9 )          
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(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คา
จ้างเหมาตกแตงจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 253 ข้อ 1 )          
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(3) โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชา
สัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมาพาหนะรับ - สง  คาจ้างเหมาจัดหา
อาหารกลางวัน/น้ําดื่ม ฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 252 ข้อ 15)          
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(4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมาตกแตงจัดเตรียมสถาน
ที่  คาจ้างเหมาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 252 ข้อ 16)          
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ คาจ้างเหมาตกแตงรถแหเทียนพรรษา คาจ้างเหมา
เครื่องเสียงพร้อมรถแหประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดชุดเครื่อง
สังฆทาน คาจ้างเหมาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 254 ข้อ 5 )           
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(2) โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานปราสาทภูมิโปน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานาน
ปราสาทภูมิโปน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการ คาจ้างเหมาตกแตงจัดเตรียมสถานที่ คา
จ้างเหมาจัดเครื่องเซนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจ้างเหมาประดับตกแตงไฟแสงสวางภายในบริเวณงาน คา
จ้างเหมาจัดการแสดงประกอบ แสง สี เสียง และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 254 ข้อ 7 )           
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(3) โครงการเข้ารวมการจัดงานประเพณีโกนเจา  แซนโฎนตา  พระ
ยาเชียงฆะ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมการจัดงาน
ประเพณีโกนเจาแซนโฎนตาพระยาเชียงฆะ โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมาตกแตง
รถขบวนแห คาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเซนไหว้  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 255 ข้อ 14)          
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(4) โครงการเข้ารวมการจัดงานประเพณีวันพระคุณรําลึกพระยาสัง
ฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว
ชาวสังฆะ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเข้ารวมการจัดงานประเพณีวันพระ
คุณรําลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง และพิธี
ขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาจ้างเหมาตกแตงรถขบวน
แห คาจ้างเหมาประกอบอาหารปลอดภัย และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้า 254 ข้อ 8)          
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(5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ  คาจ้างเหมาตกแตงจัดเตรียมสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่อง
เสียงพร้อมประดับตกแตงไฟแสงสวางภายในบริเวณงาน และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ           
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 255 ข้อ 13)           
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(6) โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตําบลดม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านตําบลดม  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคา
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมาตกแตงจัดเตรียม
สถานที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 253 ข้อ 3)           

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:03 หน้า : 154/185



(7) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้าน
เรา)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมา
ตกแตงจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 253 ข้อ 4)          
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,187,700 บาท

งบบุคลากร รวม 968,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 767,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (บริหารงานชาง ระดับต้น)
(2) ตําแหนง นายชางโยธา    
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535           
3) ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ          
คํานวนภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ           
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง          
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (บริหารงานชาง ระดับต้น)
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 313
 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศกจ. กท. และก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ           
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 134,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 1  อัตรา          
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยนายชางโยธา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5)  ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542          
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ           
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆฃองพนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา
(1) ตําแหนง พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยนายชางโยธา
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535        
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2561         
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542        
5) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ         
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งบดําเนินงาน รวม 719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้             
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559            
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายรับ            

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาเชาบ้าน ,คาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้านให้
แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559          
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562          
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและเคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

ค่าใช้สอย รวม 544,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจัดทําเว็บไซตตําบล คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
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โดเมน website คาตรวจวินัจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ต คาจ้างเหมาบุคคลฉีด สํารวจหมาและแมว คา
จ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง 
คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอดสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ 
คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคการ
บริหารสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัด
น้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการปรับปรุงระบบประปาและ
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุกปรณ ฯลฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภาย
ใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง) หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562           
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
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 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค           
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค           
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค           
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ห
ลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค           
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

(2) คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงานตางๆ จํานวน 204,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล 2 ตําแหนง ดังนี้
1) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองชาง)
2) จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไปกองชาง)          
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค          
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค          
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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(3) คาจ้างงานสํารวจออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง คาการ
รับรองแบบ งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างงานสํารวจออกแบบและควบคุมงานกอ
สร้าง คาการรับรองแบบงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ
งานเทคนิคตางๆที่จายให้แกเอกชน หรือนิติบุคคล
เป็นไปตามพะราชบัญญัติ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560          
2) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศกรรม พ.ศ. 2505          
3) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542          
4) กฏกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550          
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556          
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559           
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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(2) คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นในการเข้ารับ
การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก
ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557           
ตั้งจายจากเงินรายรับ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ หมาย
เหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
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ได้มาซึ่งบริการ            
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอันตราคาใช้จายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั
กเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:03 หน้า : 170/185



ประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562           
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562          
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ          

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห
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ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางรวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย            
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง ข้าง
รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565        
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายรับ           
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
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ป (MeMory Chip) เชน Ramคัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562          
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคา          
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562          
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายรับ          
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งบลงทุน รวม 5,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร

จํานวน 5,500,000 บาท

อาคาร 3 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบรูปที่องคการบริหารสวนตําบลดมกําหนด) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 274 ข้อ 14 )
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตั้งจายจากเงินรายรับ       
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราช
ดําริ)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอ
เพียง (ตามแนวพระราชดําริ) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการคา
สมนาคุณวิทยาการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 128 ข้อ 1 )         

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ
กิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 เชน การสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการสงเสริม
การฟ้นฟูทรัพยากรชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติมโตอยางยั่งยืน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา

วันที่พิมพ : 9/1/2566  15:59:03 หน้า : 182/185



เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ         

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ เชน กําจัดจอกแหน ผักตบชวา เป็นต้น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย          
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ จ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570  หน้า 265 ข้อ 4 )          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการปลอยพันธุปลาน้ําจืดสูแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการปลอยพันธุปลาน้ําจืดสูแหลงน้ํา
สาธารณะ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้ายโครงการ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570  หน้า 265 ข้อ 2 )          

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันต้นไม้แหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผน
ดิน วันต้นไม้แหงชาติ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตั้งจายจากเงินรายรับ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้า 266 ข้อ 8 )         
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

102,822

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

เงินสํารองจาย 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

449,086

1) เงินสมทบดําเนินงาน
ระบบประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ในระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

102,822

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

เงินสํารองจาย 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

449,086

1) เงินสมทบดําเนินงาน
ระบบประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ในระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,531,880 4,604,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300 67,200

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 303,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 350,880 1,432,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 96,000

เงินวิทยฐานะ 319,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

176,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 50,000

คาเชาบ้าน 132,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

767,820 10,903,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

172,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 303,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 134,880 1,918,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 168,000

เงินวิทยฐานะ 319,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000 191,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 65,000

คาเชาบ้าน 72,000 204,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

4,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

49,200 101,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคาราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

35,000 10,000

(2) คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตางๆ

1,338,000 180,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

4,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

8,000 158,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเป็นคาราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

45,000

(2) คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตางๆ

204,000 1,722,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการเลือกตั้ง 20,000

(3) โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์

5,000

(3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนตาม
ประมวลจริยธรรม

20,000

(4) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000

(5) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

(6) โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

24,000

2) โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  16:00:38 หน้า : 7/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการเลือกตั้ง 20,000

(3) โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์

5,000

(3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนตาม
ประมวลจริยธรรม

20,000

(4) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000

(5) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

50,000

(6) โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

24,000

2) โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  16:00:38 หน้า : 8/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7) โครงการการประชุม
สภาท้องถิ่นตามระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวง
มหาดไทยภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 100,000

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

100,000

(2) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

50,000

(3) โครงการจัดฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

10,000

(2) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,510,250
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7) โครงการการประชุม
สภาท้องถิ่นตามระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวง
มหาดไทยภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 305,000

(1) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

100,000

(2) โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

50,000

(3) โครงการจัดฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

10,000

(2) คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,510,250

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  16:00:38 หน้า : 10/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

25,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

(1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

200,000

(1) โครงการอบรมสง
เสริมภาวะผู้นําแกสตรี
ในชุมชน

10,000

(2) โครงการจัดเวทีการ
ประชุมประชาคมตําบล
ดม

10,000

(3) โครงการประชุม
ประชาคมระดับหมูบ้าน

4,000

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  16:00:38 หน้า : 11/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

25,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

(1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

200,000

(1) โครงการอบรมสง
เสริมภาวะผู้นําแกสตรี
ในชุมชน

10,000

(2) โครงการจัดเวทีการ
ประชุมประชาคมตําบล
ดม

10,000

(3) โครงการประชุม
ประชาคมระดับหมูบ้าน

4,000

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  16:00:38 หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการ อบต....ยิ้ม
เคลือนที่ รวมกับ 
อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

10,000

(5) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

15,000

(6) โครงการฝึกอบรม
และสงเสริมอาชีพ

20,000

(7) โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ

25,000

(1) โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด อบต
.ดมคัพ

(1) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

(2) โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบสานตํานาน
ปราสาทภูมิโปน

(2) โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการ อบต....ยิ้ม
เคลือนที่ รวมกับ 
อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

10,000

(5) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

15,000

(6) โครงการฝึกอบรม
และสงเสริมอาชีพ

20,000

(7) โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ

25,000

(1) โครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด อบต
.ดมคัพ

200,000 200,000

(1) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000 10,000

(2) โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบสานตํานาน
ปราสาทภูมิโปน

100,000 100,000

(2) โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการเข้ารวมการ
จัดงานประเพณีโกนเจา  
แซนโฎนตา  พระยา
เชียงฆะ

(3) โครงการเรียนรู้นอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

(4) โครงการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

(4) โครงการเข้ารวมการ
จัดงานประเพณีวันพระ
คุณรําลึกพระยาสังฆะ
บุรีศรีนครอัจจะ บูชา
ศาลหลักเมือง และพิธี
ขอขวัญพระคุณข้าวชาว
สังฆะ

(5) โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

(6) โครงการสงเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านตําบลดม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการเข้ารวมการ
จัดงานประเพณีโกนเจา  
แซนโฎนตา  พระยา
เชียงฆะ

30,000 30,000

(3) โครงการเรียนรู้นอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 10,000

(4) โครงการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 10,000

(4) โครงการเข้ารวมการ
จัดงานประเพณีวันพระ
คุณรําลึกพระยาสังฆะ
บุรีศรีนครอัจจะ บูชา
ศาลหลักเมือง และพิธี
ขอขวัญพระคุณข้าวชาว
สังฆะ

30,000 30,000

(5) โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000

(6) โครงการสงเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านตําบลดม

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(7) โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (ของดี
บ้านฉัน วัฒนธรรมบ้าน
เรา)

(1) เพื่อจายเป็นคาราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้

(3) คาจ้างงานสํารวจ
ออกแบบและควบคุม
งานกอสร้าง คาการ
รับรองแบบ งานตรวจ
สอบและรับรอง
มาตรฐานและงาน
เทคนิคตางๆ

(1) โครงการกําจัดวัชพืช
ในแหลงน้ําสาธารณะ

(1) โครงการปลอยพันธุ์
ปลาน้ําจืดสูแหลงน้ํา
สาธารณะ

(1) โครงการสงเสริม
การเกษตรเศรษฐกิจพอ
เพียง (ตามแนวพระราช
ดําริ)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(7) โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (ของดี
บ้านฉัน วัฒนธรรมบ้าน
เรา)

30,000 30,000

(1) เพื่อจายเป็นคาราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้

150,000 150,000

(3) คาจ้างงานสํารวจ
ออกแบบและควบคุม
งานกอสร้าง คาการ
รับรองแบบ งานตรวจ
สอบและรับรอง
มาตรฐานและงาน
เทคนิคตางๆ

10,000 10,000

(1) โครงการกําจัดวัชพืช
ในแหลงน้ําสาธารณะ

20,000 20,000

(1) โครงการปลอยพันธุ์
ปลาน้ําจืดสูแหลงน้ํา
สาธารณะ

5,000 5,000

(1) โครงการสงเสริม
การเกษตรเศรษฐกิจพอ
เพียง (ตามแนวพระราช
ดําริ)

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
(2) โครงการเฉลิมพระ
เกียรติแมของแผนดิน 
วันต้นไม้แหงชาติ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,362 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 1,537,960

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 10,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
(2) โครงการเฉลิมพระ
เกียรติแมของแผนดิน 
วันต้นไม้แหงชาติ

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 147,362

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,552,960

วัสดุกอสร้าง 5,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 70,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

22,000 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง

30,000 4,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลดม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรเชื่อถือได้
หรือสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความคิด
เห็น ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ
งานสาธารณะของ อบต.

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 47,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง

34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลดม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

5,500,000 5,500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรเชื่อถือได้
หรือสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความคิด
เห็น ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ
งานสาธารณะของ อบต.

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

2,520,000

(2) อุดหนุนโรงเรียนดม
วิทยาคารตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์น้อย

15,000

(3) อุดหนุนโรงเรียนดม
วิทยาคารตามโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

10,000

(4) อุดหนุนโรงเรียน
บ้านสนบตามโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

10,000

(5) อุดหนุนโรงเรียน
บ้านศรีมงคลตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ไทย และ
พื้นบ้าน

10,000

1) อุดหนุนโรงเรียนเทพ
อุดมวิทยาตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์น้อย

15,000

2) อุดหนุนโรงเรียนเทพ
อุดมวิทยาตามโครงการ
สงเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

2,520,000

(2) อุดหนุนโรงเรียนดม
วิทยาคารตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์น้อย

15,000

(3) อุดหนุนโรงเรียนดม
วิทยาคารตามโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

10,000

(4) อุดหนุนโรงเรียน
บ้านสนบตามโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

10,000

(5) อุดหนุนโรงเรียน
บ้านศรีมงคลตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ไทย และ
พื้นบ้าน

10,000

1) อุดหนุนโรงเรียนเทพ
อุดมวิทยาตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์น้อย

15,000

2) อุดหนุนโรงเรียนเทพ
อุดมวิทยาตามโครงการ
สงเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 19,826,408 10,978,462 210,000 12,852,730 125,000 20,000 200,000 94,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 520,000 7,187,700 40,000 52,054,300
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