
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,884,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,961,500 บาท
งบกลาง รวม 9,961,500 บาท

งบกลาง รวม 9,961,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้องจาย 
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2   โดยคํานวณได้ดัง
นี้ คาจ้างตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจายกิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
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
(กองชาง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,576,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,243,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 300,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3215  ลว 6  มิถุนายน  2569    
 (สํานักงานปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจําที่ออก
จากงาน และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหนวย
การบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2555
(สํานักปลัด)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   องคการบริหารสวนตําบลให้จายในอัตรา
ร้อยละ 2
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8 )พ.ศ. 2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
 )พ.ศ. 2563
3) กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้ากองทุนบําเหน็ขบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,755,680 บาท

งบบุคลากร รวม 5,585,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400   บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการ บริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  
-เป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
   บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหาร สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  (สํานักงานปลัด)      

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน   จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหาร สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  (สํานักงานปลัด)      
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200   บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหาร สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักงานปลัด)      

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,220  บาท/เดือน  เงิน คาตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,180
  บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 9 อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ สภาองคการบริหารสวน
ตําบล 7,200  บาท/เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ บริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหาร สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 (สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,791,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,861,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี  6  อัตรา จํานวน 12  เดือน   โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
 (2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
 (3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
 (4) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
 (5) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
 (6) นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 10/126



เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
 (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  14,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
 เป็นเงิน  168,000  บาท   
 (2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  6
  อัตรา  จํานวน  12  เดือนๆละ    9,000  บาท ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
 (2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง
 (3) คนสวน จํานวน 1 ตําแหนง
 (4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหนง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง   6
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
 (2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง
 (3) คนสวน จํานวน 1 ตําแหนง
 (4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 ตําแหนง 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    

งบดําเนินงาน รวม 2,064,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 512,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - คาป่วยการ อปพร.
 - คาป่วยการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น
 - คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
 - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
 - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
 - คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
 - คาตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้ง ,คาตอบแทนคณะ
กรรมการเลือกตั้ง, คาตอบแทนผู้อํานวยการ เลือกตั้ง,คาตอบแทน
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นายอําเภอ/ผู้อํานวยการเขต,คาตอบแทนนายทะเบียน
อําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น, คาตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคล
ที่ได้รับแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เงินรางวัล
    ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
 4)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2560
 (สํานักงานปลัด)      

คาเชาบ้าน จํานวน 332,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน พ.ศ. 2563
2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.2562
 3) กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
  (สํานักงานปลัด)    
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ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (สํานักปลัด)      

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 15/126



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้   คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  (ยกเว้น  คา
เชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ   กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการ ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  คา ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (สํานักงานปลัด)      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 16/126



3.  คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 17/126



องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.กอให้เกิดความเสีย
หาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.กอให้เกิด
ความเสียหาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ
.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16
 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 5 หน้า 36)  

คาใช้จายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการศาล จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการ
ศาล
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 10 หน้า 52)  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการระวางที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการระวางที่ดินสาธารณประโยชน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  8  หน้า 51)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 20/126



คาเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามที่กฎหมายกําหนด   อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  การจัดตั้งศูนย
ประสานงานเลือกตั้ง คาสาธารณูปโภค  คาอาหารวางและ เครื่อง
ดื่ม(ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)  คาใช้จายในการประชุมชี้
แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ เลือกตั้ง คาใช้จายใน
การอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย คาใช้จายเบ็ตเตล็ด คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่ง การ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
     (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  4
  หน้า 49)   
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวบึงพระ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ แหลงทองเที่ยวบึงพระ  โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย  คา
จ้างเหมาตางๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ คาวัสดุการ
เกษตร เชน หญ้า ต้นไม้  ปุยสารเคมี ป้องกันและกําจัดสัตรูพืช
และสัตว  และอุปกรณตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการในการ ดําเนินโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   ลําดับที่ 2 หน้า 30)  
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย คา
วิทยากร  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จาย อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที   คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติด
ตั้ง คาเชาอุปกรณ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัด งาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 5
  หน้า 49)     
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พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทา
ลาดขาว โดยจายเป็นคาใช้จาย เกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คา
วัสดุ  เครื่อง เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้า รับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา ยานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ   กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  6  หน้า  50)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคา สิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
 (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายในคา
วัสดุ
 (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด)      
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชนคาวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 242,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ.  2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ.  2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ.  2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ของ อบต.ทาลาดขาว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ.  2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 90,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะและเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ นายก อบต.ทาลาดขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะและเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ นายก อบต.ทาลาด
ขาว จํานวน 1 ชุด
ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 30/126



จัดซื้อโตะและเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ รองนายก อบต. ทาลาดขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะและเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ รองนายก อบต.ทาลาด
ขาว จํานวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท
ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลําโพง 15
 นิ้ว ขนาด 450 วัตต (RMS) รองรับ Bluetooth จํานวน 1
 เครื่อง มีไมคลอย HVF 2 ตัว (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ)  กําหนดราคาตามท้องตลาด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 31/126



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

จัดดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 11,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล โชคชัย อําเภอโชคชัย เพื่อ
ดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่ 7
 หน้า 51  )      
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งบรายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่นาเชื่อถือทําการประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต. ทาลาดขาว

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.ทาลาด
ขาว  โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนวยสํารวจประชาชน  เจ้า
หน้าที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการ
หรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 11 หน้า 52)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 454,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน   โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม   สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,393,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,839,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,839,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,672,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นจํานวน  5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
สวนท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้  ดังนี้
 1.1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง
 1.2)  นักวิชาการคลัง
 1.3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหนง 
 1.4)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง 
 1.5)  เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหนง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  42,000
  บาท  
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงาน
จดมาตรน้ํา 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น เงิน  108,000
  บาท  
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานจดมาตรน้ํา   1  อัตรา   จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน 12,000  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)     
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งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ  ตามพระราช
บัญญัติ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
 3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
 4) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิก คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
 (กองคลัง)      
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คาเชาบ้าน จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน พ.ศ. 2563
        2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร
พ.ศ.2562
 3) กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 209,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (กองคลัง)      
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 89,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชา
บ้าน)  คาโฆษณาและ เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จ้าง เหมาบริการ คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งกอ
สร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงาน จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (กองคลัง)

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1795
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
 (กองคลัง)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   ลําดับที่  1  หน้า 47 )
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสง
เสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่อง เขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คา ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3  หน้าที่ 48)
 (กองคลัง)  
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โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและคาธรรมเนียมตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการออกหนวยเคลื่อนที่
ให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและคาธรรมเนียม
ตางๆ  เพื่อสอํานวยความสะดวกแกประชาชน และแจ้งข้อมูลขาว
สาร โดยจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาน้ําดื่ม  คา
วัสดุ    อุปกรณ   คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2553   
 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5335
 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2561  
 (กองคลัง)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 47)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคา สิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
 (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 (กองคลัง)      
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึง รายจายดังตอไปนี้  
 1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 4.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง รายจายดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึง รายจายดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 (กองคลัง)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการ โอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อเลื่อน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง มีล้อเลื่อน (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ) กําหนดราคาตามท้องตลาด จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองคลัง) 

จัดซื้อโตะทํางาน แบบไม้ขาเหล็ก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน แบบไม้ขาเหล็ก (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ) กําหนดราคาตามท้องตลาด จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองคลัง) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 303,440 บาท
งบบุคลากร รวม 241,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 241,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (หนวยตรวจสอบภายใน)    

งบดําเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (หนวยตรวจสอบภายใน) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม   สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (หนวยตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 55/126



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 720,240 บาท

งบบุคลากร รวม 291,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 291,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน   โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1
  ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)    

งบดําเนินงาน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด)      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน พ.ศ. 2563
 2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.2562
 3) กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
  (สํานักงานปลัด)    

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (สํานักปลัด)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดตั้งจุดตรวจมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชวง
เทศกาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการจัดทําโครงการจัดตั้งจุดตรวจมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล  เชน   เทศกาล ปีใหม  หรือ
เทศกาลสงกรานต  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนัก
ทองเที่ยว  เป็นต้น  โดย จายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ   คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร   คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ การจัดทําโครงการ  ตาม
หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
 1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
 2)   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  
 3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1346  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
 4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  3
  หน้า  35)    
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โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมป้องกันภัย
ฝ่ายผลเรือน (อปพร.)  
โดย จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา วัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเปา หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ เครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 440
 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางตั้งงบ
ประมาณสําหรับฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(หลัก
สูตรทบทวน)
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  4 หน้า 36)
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดย จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คา วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเปา หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ เครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ ฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
 5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 440
 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางตั้งงบ
ประมาณสําหรับฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(หลัก
สูตรทบทวน)
 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
        7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  6 หน้า 36)
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โครงการเพื่อรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จาย เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณ วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทํา โครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
 1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น    ที่ มท 0810.6/ว
 1463  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
 3)   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561  
 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562  
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  1
  หน้า 35 )      

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 62/126



ค่าวัสดุ รวม 71,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด) 
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วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน แผงกั้นจราจร กรวยจราจร สัญญานไฟกระพริบฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,015,880 บาท

งบบุคลากร รวม 680,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 680,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 638,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นจํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
สวนท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้  ดังนี้
 1.1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหนง
 1.2)  นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษา)      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน   เป็น
เงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษา)      
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งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ  ตามพระราช
บัญญัติ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
 3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
 4) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิก คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองการศึกษา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน พ.ศ. 2563
 2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.2562
 3) กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (กองการศึกษา)      
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้   คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  (ยกเว้น  คา
เชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ   กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการ ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  คา ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงาน จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (กองการศึกษา)
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โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสูการปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ

จํานวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสูการปฏิบัติงานอยาง
มืออาชีพ
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน   คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 14
 หน้า 43)  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน   คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุอุปกรณ   และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 13 หน้า 42)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคา สิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
 (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายในคา
วัสดุ
 (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 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
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 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
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,707,220 บาท
งบบุคลากร รวม 540,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นจํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
สวนท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้  ดังนี้
 1.1)  ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษา)      

 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก    3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษา)      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก    3  อัตรา   จํานวน  12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษา)      

งบดําเนินงาน รวม 1,074,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 459,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปฐมนิเทศและจัดประชุมผู้
ปกครองนักเรียน เชน คาอาหารวาง คาป้ายโครงการฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 15
 หน้า 43)  
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โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาอาหารวาง คาป้ายโครงการฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 16
 หน้า 43)  

โครงการสงเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นใช้จายในการสงเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต.ทาลาดขาว เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 18 หน้า 43)  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นใช้จายในการสงเสริมและพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทาลาดขาว
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 17
 หน้า 43)  

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและพัฒนาการตาม
วัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย  ความ
ปลอดภัยและพัฒนาการตามวัย เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 22 หน้า 44)  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เบิกหักผลักสงเข้าบัญชีเงินฝาก ของสถานศึกษา) คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัด การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
 1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
 2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
 3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
 4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ลําดับที่ 3 หน้า 40 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว

จํานวน 80,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (เบิกหักผลักสงเข้าบัญชีเงินฝาก ของสถาน
ศึกษา)คาจัดการเรียนการสอน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) 
- จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ  2 – 5 ปี 
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ลําดับที่ 2
 หน้า 40 )       
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลาง
วัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว

จํานวน 231,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ในอัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน (เบิกหักพลักสงเงินเข้าบัญชี)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  4  หน้า 41)
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาผู้นําทางการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้นําทางการ
ศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 17 หน้า43)  
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ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 595,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กอนุบาลและเด็ก ป
.1 – ป.6ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง และเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ทาลาดขาวจํานวน 260 วันอัตราคนละ 7.37 บาท ดัง
นี้
 1. โรงเรียนบ้านทาลาดขาว นักเรียนอนุบาล – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  9  หน้า 42)
 2. โรงเรียนบ้านบึงไทย นักเรียนอนุบาล – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  11  หน้า 42)
 3. โรงเรียนบ้านบึงพระ นักเรียนอนุบาล – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  10  หน้า 42)
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทาลาดขาว เด็กปฐมวัยอายุ 2 – 5
 ปี 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  8  หน้า 41)
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที8่,9,10,11
หน้า 41,42  ) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑยาและการแพทย ในการรักษาพยาบาล
และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สําหรับเด็กศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อบต
. ทาลาดขาว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,092,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน ดังนี้
 1. โรงเรียนบ้านทาลาดขาว เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  5 หน้า 41)
 2. โรงเรียนบ้านบึงไทย เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 7 หน้า 41)
 3. โรงเรียนบ้านบึงพระ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  6 หน้า 41)
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  5,6,7
  หน้า 41)  

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ คาจ้างเหมา
สํารวจ ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจาย ประเภทนี้  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
 5) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนว ทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขขัดติย ราชกุมารี 
 7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
 (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)

จํานวน 30,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัวโคโร
นา (COVID - 19)
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 6
  หน้า  38)  
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "แยกกอนทิ้ง" จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการรณรงคและสงเสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คา
วัสดุ  คาป้าย โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และ คาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563  
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 5 หน้า 38)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 89/126



โครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก เชน  ทรายอะเบท  วัคซีน   เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ น้ํามัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุม และป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค 
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  1
  หน้า  37)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน อุปกรณ ในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน โครงการฯตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขขัดติ
ยราชกุมารี
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 4 หน้า 29)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000
 บาท จํานวน 11 หมูบ้านเพื่อจัดทําโครงการตามแนวทาง พระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการที่ผานการประชุม
ประชาคมหมูบ้านโดยคณะกรรมการหมูบ้าน หมูบ้านละ 3
 โครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2124
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ลําดับที่ 7
 หน้า 39  )      
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือ
คาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับ
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
  กุมภาพันธ 2563  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตําบลทาลาด
ขาว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ คนพิการ ภายในตําบลทาลาดขาว โดย จายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จาย
ในการ ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา สมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการสําหรับ การจัดทําโครงการ  ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  1
  หน้า  32)  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 250,000 บาท

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA.  จํานวน 1  เครื่อง
(กําหนดราคาตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่  1  หน้า  1)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 260,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ ไปบ้านงิ้วหัวนา 
หมู 2

จํานวน 160,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อ.โชคชัยเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านงิ้ว หัวนา ยาว  1,1000 ม.
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 1)  
 (กองชาง)      
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ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ ไปฝายทาลาด
ขาว หมู 3

จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อ.โชคชัยเพื่อขยายไฟฟ้า
สาธารณะ ยาว  150 ม.
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 1)  
 (กองชาง)      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการเพื่อ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คา ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คา กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่ จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 1
  หน้าที่ 33) 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 98/126



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 25,000 บาท

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

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวัดประชารัฐ
สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาค สวนมีสวนรวมโดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย   คาวิทยากร  คารับรองผู้ที่เชิญมารวม
งานและผู้มารวมประกอบ กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ คา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง โปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน  กระแสไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ   คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 6  หน้า 29)  
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โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 4 หน้า 27)  

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการฯโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอ
ฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน กรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ   คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ให้ ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการ
แขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและ อุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ คาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง  เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้าง เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา  โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่ จัดงาน  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 6
 หน้า 46)      
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โครงการสงเสริมการเลนกีฬาออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการฯโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 7
 หน้า 46)      
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉลองสมโภชอนุสาวรียท้าวสุรนารี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฉลองสมโภช
อนุสาวรียท้าวสุรนารี โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย   คารับรองผู้
ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆ ที่ จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ
ที่ จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จาย เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาจ้างเหมาทําป้าย โฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3 หน้า 27)   

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 104/126



โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
วันลอยกระทง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย    คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จาย อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คา
สถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที   คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทํา ความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแส
ไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้ง คา เชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คา
เชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายใน
การ ประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ การแขงขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมา จัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ  โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทํา
ป้าย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2  หน้า 27) 
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โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตโดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คาใช้
จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตาม วัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับ สถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือ คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง
และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง  เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้าง เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา   รวมถึงคาติด
ตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาจ้าง เหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1
 หน้า 27)        
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,988,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,387,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,387,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 967,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น  3
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงาน สวนท้องถิ่น  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
 (2) นายชางโยธา            จํานวน  1  ตําแหนง 
 (3)  นายชางไฟฟ้า          จํานวน  1  ตําแหนง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
 (1) ผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)      
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา  และเงินปรับปรุงคา
จ้าง จํานวน  12  เดือน    โดยจายให้กับ ลูกจ้างประจํา  
 - พนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   108,000  บาท  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป   1  อัตรา  จํานวน   12  เดือน เป็น
เงิน 12,000  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 (กองชาง)      
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งบดําเนินงาน รวม 1,570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุ ภาครัฐ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
 3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
 4) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิก คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน พ.ศ. 2563
 2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ.2562
 3) กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  10:34:45 หน้า : 111/126



ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชา
บ้าน)  คาโฆษณาและ เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จ้าง เหมาบริการ คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งกอ
สร้าง หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคา สาธารณูปโภค
 (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  คาใช้จาย
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงาน จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม   สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคา สิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
 (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายในคา
วัสดุ
 (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      

ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (กองชาง)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 30,500 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
3) มีกําลังขยายไมน้อยกวา 30 เทา 
4) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของเลนสปากกล้องไมน้อยกวา 35
 มิลลิเมตร
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5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมน้อย
กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 เมตร 
7) คาตัวคูณคงที่ 100 
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีชวงการทํางานของ
ระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา + / - 12 ลิปดา 
9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม
เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร 
10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกวา 
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา 
12) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของจานองศาไมน้อยกวา 80
 มิลลิเมตร 
13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา 
14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา 
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณประกอบด้วย 
  (1) มีกลองบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 
  (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
  (3) มีฝาครอบเลนส 
  (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง 
หมายเหตุ : การพิจารณาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีคายิ่ง
น้อยยิ่งดี
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย  คาใช้จายในการจัดอบรม คาใช้จายในการ
ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด โครงการ  คาวัสดุ
การเกษตร เชน ต้นไม้  ปุย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหาร วางและน้ําดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัด โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดัง
นี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 2 หน้า 23)    
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนผู้ประกอบการและกลุมอาชีพ   โดยมี คาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายในการจัดอบรม คาใช้จายในการศึกษาดูงาน คา
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ จัดโครงการ   เชน   คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหารวางและน้ํา
ดื่ม  คาอาหาร กลางวัน คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1 หน้า 25)    
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โครงการอบรมให้ความรู้กลุมเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย  คาใช้จายในการจัดอบรม คาใช้จายในการ
ศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด โครงการ  คาวัสดุ
การเกษตร เชน ต้นไม้  ปุย  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหาร วางและน้ําดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัด โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดัง
นี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 11 หน้า 25)  
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อทอสูบน้ํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อทอสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร จํานวน 1
 เครื่อง  (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ) กําหนดราคาตามราคา
ในท้องถิ่น
สํานักปลัด
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จัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า (เครื่อง
ยนต 2 จังหวะ) จํานวน 1 เครื่อง (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ)
กําหนดราคาตามราคาในท้องถิ่น
สํานักปลัด

จัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา 3 แรงม้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดไมน้อยกวา 3 แรงม้า (เครื่องยนต 2
 จังหวะ) จํานวน 1 เครื่อง (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ)
กําหนดราคาตามราคาในท้องถิ่น
สํานักปลัด
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ
น้ํา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้  ปุย  คาพันธุ
ปลา คา ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ   และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 3 หน้า 31)   
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โครงการปลูกป่าปลอยปลาในบึงพระ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าปลูกป่า
ปลอยปลาในบึงพระ   โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้  ปุย  คาพันธุปลา คา ป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนิน
โครงการ  คาจ้างเหมาบริการ   และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2 หน้า 31)   
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้  ปุย  คาพันธุ
ปลา คา ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ํา
ดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ   และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (สํานักงานปลัด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1 หน้า 31)   
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