




องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
เขต/อําเภอ ปากชอง    จังหวัดนครราชสีมา
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199  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ขนงพระ
  เขต/อําเภอ ปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  30450

พื้นที่ 94.54 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 13,029 คน
ชาย 6,401 คน

หญิง 6,628 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลขนงพระ
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลขนงพระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 85,712,962.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 86,278,127.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 48,320,413.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
252,823.68 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 149,441.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 46,299,268.65 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 927,154.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,177,703.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 224,028.82 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 2,563,454.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 148,680.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 40,258,248.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,705.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 52,152,626.31 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,032,398.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,696,947.34 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,786,340.40 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,885,940.57 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,731,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,705.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 18,220,254.85 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,544,400.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 927,154.38 2,473,460.00 3,200,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,177,703.20 1,438,160.00 2,284,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 224,028.82 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,563,454.00 2,100,300.00 2,300,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 148,680.00 81,000.00 63,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,041,020.40 6,392,920.00 8,148,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 40,258,248.25 38,173,000.00 37,852,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40,258,248.25 38,173,000.00 37,852,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 28,561,519.00 37,421,105.00 34,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,561,519.00 37,421,105.00 34,500,000.00

รวม 74,860,787.65 81,987,025.00 80,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,032,398.00 20,871,615.00 20,655,938.00

งบบุคลากร 17,696,947.34 23,538,780.00 24,518,452.00

งบดําเนินงาน 10,786,340.40 16,829,280.00 17,314,200.00

งบลงทุน 2,885,940.57 16,628,350.00 13,912,610.00

งบเงินอุดหนุน 3,731,000.00 4,099,000.00 4,078,800.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 52,152,626.31 81,987,025.00 80,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลขนงพระ

อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลขนงพระ
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,740,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,195,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,016,960

แผนงานสาธารณสุข 8,208,400

แผนงานเคหะและชุมชน 3,358,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 185,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,194,722

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย 650,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,655,938

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 80,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,655,938 20,655,938
    งบกลาง 20,655,938 20,655,938

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,762,800 2,956,560 14,719,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,598,200 0 3,598,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,164,600 2,956,560 11,121,160

งบดําเนินงาน 4,965,000 1,655,000 6,620,000
    คาตอบแทน 210,000 260,000 470,000

    คาใช้สอย 1,350,000 655,000 2,005,000

    คาวัสดุ 765,000 540,000 1,305,000

    คาสาธารณูปโภค 2,640,000 200,000 2,840,000

งบลงทุน 216,000 165,200 381,200
    คาครุภัณฑ 216,000 165,200 381,200

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 20,000

รวม 16,963,800 4,776,760 21,740,560

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 55,000 120,000 20,000 195,000
    คาใช้สอย 55,000 0 20,000 75,000

    คาวัสดุ 0 120,000 0 120,000

งบลงทุน 0 1,000,000 0 1,000,000
    คาครุภัณฑ 0 1,000,000 0 1,000,000

รวม 55,000 1,120,000 20,000 1,195,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,802,360 957,600 3,759,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,802,360 957,600 3,759,960

งบดําเนินงาน 630,000 3,347,200 3,977,200
    คาตอบแทน 85,000 0 85,000

    คาใช้สอย 305,000 1,354,300 1,659,300

    คาวัสดุ 240,000 1,992,900 2,232,900

งบลงทุน 446,000 0 446,000
    คาครุภัณฑ 446,000 0 446,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,833,800 3,833,800
    เงินอุดหนุน 0 3,833,800 3,833,800

รวม 3,878,360 8,138,600 12,016,960

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,854,500 2,854,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,854,500 2,854,500

งบดําเนินงาน 2,495,000 2,495,000
    คาตอบแทน 270,000 270,000

    คาใช้สอย 1,430,000 1,430,000

    คาวัสดุ 790,000 790,000

    คาสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 2,633,900 2,633,900
    คาครุภัณฑ 2,633,900 2,633,900

งบเงินอุดหนุน 225,000 225,000
    เงินอุดหนุน 225,000 225,000

รวม 8,208,400 8,208,400

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 1,385,000 0 192,000 0 1,577,000
    คาใช้สอย 230,000 0 192,000 0 422,000

    คาวัสดุ 1,155,000 0 0 0 1,155,000

งบลงทุน 580,620 50,000 0 1,150,800 1,781,420
    คาครุภัณฑ 480,620 0 0 0 480,620

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 100,000 50,000 0 1,150,800 1,300,800

รวม 1,965,620 50,000 192,000 1,150,800 3,358,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 55,000 140,000 195,000
    คาใช้สอย 55,000 140,000 195,000

รวม 55,000 140,000 195,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 100,000 5,000 165,000
    คาใช้สอย 60,000 100,000 5,000 165,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000

รวม 60,000 120,000 5,000 185,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,184,632 0 3,184,632
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,184,632 0 3,184,632

งบดําเนินงาน 1,640,000 0 1,640,000
    คาตอบแทน 540,000 0 540,000

    คาใช้สอย 490,000 0 490,000

    คาวัสดุ 600,000 0 600,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 171,190 7,198,900 7,370,090
    คาครุภัณฑ 71,190 0 71,190

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 100,000 7,198,900 7,298,900

รวม 4,995,822 7,198,900 12,194,722

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 20,000 100,000
    คาใช้สอย 80,000 20,000 100,000

รวม 80,000 20,000 100,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    คาวัสดุ 350,000 350,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    คาครุภัณฑ 300,000 300,000

รวม 650,000 650,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,740,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,195,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,016,960

แผนงานสาธารณสุข 8,208,400

แผนงานเคหะและชุมชน 3,358,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 185,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,194,722

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย์ 650,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,655,938

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 80,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 80,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 80,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลขนงพระ
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลขนงพระปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลขนงพระมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเกียรตินิม ขวัญใจพุทธิศา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ)

ตําแหนง นายอําเภอปากชอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ

อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,718,582.97 300.00 546,550.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 100,627.94 23,913.12 76,910.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 218,186.26 1,000,000.00 100.00 % 2,000,000.00
     ภาษีป้าย 856,409.00 684,755.00 850,000.00 41.18 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,675,619.91 927,154.38 2,473,460.00 3,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 174.60 8,206.20 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 1,016,580.00 1,182,365.00 1,050,000.00 23.81 % 1,300,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 23,250.00 15,962.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 20.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 60.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ

4,500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,840.00 2,800.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 3,640.00 36,000.00 -72.22 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 15,670.00 25,140.00 23,000.00 8.70 % 25,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 44,500.00 47,800.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 362,991.00 822,307.00 200,000.00 300.00 % 800,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 3,300.00 4,000.00 -87.50 % 500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 1,000.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

48,650.00 53,000.00 48,000.00 -98.96 % 500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,880.00 3,313.00 2,460.00 21.95 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 10,140.00 7,790.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,532,175.60 2,177,703.20 1,438,160.00 2,284,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 510,588.90 224,028.82 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 510,588.90 224,028.82 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 2,128,135.00 2,563,364.00 2,100,000.00 9.52 % 2,300,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 90.00 0.00 100.00 % 500.00
     เงินชวยเหลือจากกิจการโรงแรม 0.00 0.00 300.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,128,135.00 2,563,454.00 2,100,300.00 2,300,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 15,000.00 63,100.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 78,000.00 85,580.00 78,000.00 -23.08 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,000.00 148,680.00 81,000.00 63,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 860,227.64 859,490.82 800,000.00 12.50 % 900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,267,343.05 10,467,889.06 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,488,310.76 5,534,219.28 4,700,000.00 27.66 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 298,859.28 396,717.76 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 11,038,379.64 9,662,092.12 10,200,000.00 2.94 % 10,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,834.00 3,321.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 155,306.39 151,796.15 130,000.00 23.08 % 160,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 97,206.12 85,710.06 90,000.00 -55.56 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

12,648,543.00 13,097,012.00 12,000,000.00 -16.67 % 10,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 41,858,009.88 40,258,248.25 38,173,000.00 37,852,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 27,131,386.00 28,561,519.00 37,421,105.00 -7.81 % 34,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 27,131,386.00 28,561,519.00 37,421,105.00 34,500,000.00
รวมทุกหมวด 77,928,915.29 74,860,787.65 81,987,025.00 80,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ

อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 80,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 1,200,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,284,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,300,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 25,000 บาท

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แหงชาติ

จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 25,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 800,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,300,500 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 2,300,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 63,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 37,852,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 900,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,500,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 160,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 34,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,500,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 355,946 334,750 430,755 4.47 % 450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,740 14,000 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,376,400 12,437,100 13,864,200 -4.08 % 13,299,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,320,800 3,468,000 3,525,000 27.66 % 4,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 65,500 96,000 0 % 96,000

เงินสํารองจาย 125,000 39,550 350,000 144.55 % 855,938

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 945,000

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ
อําเภอปากชอง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลขนงพระ 

300,000 300,000 300,000 -100 % 0

ทุนการศึกษา 0 0 0 100 % 40,000

ทุนการศึกษา 0 0 40,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

428,386 373,498 894,560 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 15,988,272 17,032,398 19,570,515 20,655,938
รวมงบกลาง 15,988,272 17,032,398 19,570,515 20,655,938
รวมงบกลาง 15,988,272 17,032,398 19,570,515 20,655,938

รวมแผนงานงบกลาง 15,988,272 17,032,398 19,570,515 20,655,938
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

วันที่พิมพ์ : 18/3/2565  15:30 หน้า : 2/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,067,720 2,067,720 2,793,480 3.25 % 2,884,200

คาตอบแทนอื่น 90,720 90,720 90,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,440 2,872,440 3,598,200 3,598,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,946,267 4,520,485 5,465,340 -18.84 % 4,435,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 115,828 126,600 -25.85 % 93,870

เงินประจําตําแหนง 198,000 242,300 264,000 -22.73 % 204,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 231,060 248,160 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,611,556 3,344,182 3,846,720 -15.04 % 3,268,150

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 139,515 184,684 203,160 -19.88 % 162,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,979,338 8,638,539 10,153,980 8,164,600
รวมงบบุคลากร 8,851,778 11,510,979 13,752,180 11,762,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 39,000 790,000 -87.34 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,080 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 32,290 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 43,330 39,401 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 75,620 79,481 900,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 1,620 6,020 30,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 600,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 316,980 930,000 -100 % 0

คาจ้าเหมาบริการ 107,065.18 0 0 0 % 0
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คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 134,600 86,700 110,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,870 3,845 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 39,882.21 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

84,271 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 500,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา 

0 0 5,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ

0 2,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ
บุคคลหรือหนวยงานที่ให้การชวยเหลือ
การปฏิบัติงานขององค์กร 

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วิชาการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ 

219,900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อบต.ขนง
พระ 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง อบต.ขนงพระ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลหรือ
หนวยงานที่ให้บริการชวยเหลือการปฏิบัติ
งานขององค์กร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ององมา
จากพระราชดําริฯ (ฐานทรัพยากร)

0 11,061.67 0 0 % 0
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน                     
       
 ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน
สวนตําบล/ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น                           
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,007.4 8,360 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 593,333.58 474,848.88 1,320,000 1,350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 898,200 179,157 330,000 -43.94 % 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,600 11,780 40,000 -50 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,080 48,325 150,000 -60 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,575.3 37,088.5 67,000 49.25 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 857,050 796,937.3 1,000,000 -70 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,100 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,540 75,880 200,000 -75 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,955,145.3 1,149,167.8 1,887,000 765,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 2,402,428.23 2,573,000 -2.84 % 2,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 10,934.18 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 30,744.8 70,000 -71.43 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 29,443.21 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,473,550.42 2,763,000 2,640,000
รวมงบดําเนินงาน 2,624,098.88 4,177,048.1 6,870,000 4,965,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 45,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง ขาชุบโครเมี่ยม 0 15,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานขนาดกลาง 45,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานขนาดกลาง ขาชุบโคเมี่ยม 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้พนักพิงสูง ระดับผู้บริหาร 6,500 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม ชนิด 40 ชอง 18,000 0 0 0 % 0
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ชุดโต๊ะประชุม 22,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 8,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 48,000 16,000 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 0 9,500 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart 
TV

0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว) 

33,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอดแสดงภาพไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 44,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 16,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 3,500 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 0 3,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 71,090 200,000 -100 % 0

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 156,274.96 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 329,574.96 176,090 260,500 216,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 80,000 0
รวมงบลงทุน 329,574.96 176,090 340,500 216,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ 

20,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ

0 20,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,825,451.84 15,884,117.1 20,982,680 16,963,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนา

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตั้งกลุม
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

0 0 5,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 60,000 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 560,800 0 0 100 % 1,900,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,500 0 0 100 % 6,660

เงินประจําตําแหนง 10,500 0 0 100 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 0 0 100 % 262,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 641,640 0 0 100 % 716,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,760 0 0 100 % 10,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,477,820 0 0 2,956,560
รวมงบบุคลากร 1,477,820 0 0 2,956,560
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

324,950 15,600 268,740 -25.58 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,400 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,895 55,400 45,810 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 348,845 93,400 314,550 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 350,000

คาจ้างเหมาบริการ 61,500 113,502 256,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 47,736 68,000 60,450 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 14,608 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

12,298 0 50,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานคลัง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานคลัง 

0 0 4,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,550 17,270 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 170,084 213,380 426,250 655,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 154,296 79,101 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120 3,550 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 249,690 224,840 480,000 -37.5 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 404,106 307,491 665,000 540,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 2,083,103.68 0 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,311.2 0 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 2,181.73 0 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 37,469 0 0 100 % 200,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,653.63 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,160,719.24 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 3,083,754.24 614,271 1,405,800 1,655,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 7,500 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานขนาดกลาง ขาชุบโครเมียม 10,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานหมุนได้ 0 2,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 30,600

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก CITIC 0 0 0 100 % 27,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  30,000 12,000 12,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 30,000 0 30,000 -100 % 0
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ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ชอง  0 18,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 39,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 18,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 8,000 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งแบบ DSLR (EOS) EOS 
1500D kit

0 0 0 100 % 20,000

กล้องถายภาพระบบดิจิทัล  0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา19 นิ้ว) 

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท 

0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 
10,000 บาท 

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 65,434.27 49,311.76 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 65,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 182,934.27 149,811.76 209,200 165,200
รวมงบลงทุน 182,934.27 149,811.76 209,200 165,200

รวมงานบริหารงานคลัง 4,744,508.51 764,082.76 1,615,000 4,776,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,569,960.35 16,648,199.86 22,657,680 21,740,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเด็กดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้อง
ถิ่นป้องกันไฟป่า

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฟื้นฟูและชวยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณ
ภัยอื่นๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมและพัฒนาการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 5,000 55,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม  

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

1,200 0 0 0 % 0

โครงการเด็กดับเพลิง 20,000 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้อง
ถิ่นป้องกันไฟป่า 

0 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูและชวยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์
ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ

0 41,528 0 0 % 0

โครงการฟื้นฟูและชวยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและ
ผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ 

0 0 460,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูและชวยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบภัยอื่นๆ

64,808 0 0 0 % 0

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการอบรมและพัฒนาการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย 

0 4,300 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

15,100 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากธรรมชาติ 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากธรรมชาติ 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 101,108 60,828 515,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 600 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,150 19,114 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 15,150 19,114 50,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 116,258 79,942 565,000 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 36,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขต
ตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,500 0 0 1,000,000
รวมงบลงทุน 36,500 0 0 1,000,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 152,758 79,942 565,000 1,120,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน  ชวงเทศกาล
ปีใหม

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน  ชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการตั้งดานชุมชนชวง 7 วันอันตรายลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 152,758 79,942 570,000 1,195,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 430,380 562,874 923,480 25.42 % 1,158,240

เงินประจําตําแหนง 0 4,500 49,500 21.21 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,391,880 1,414,760 1,812,240 -17.89 % 1,488,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 108,000 98,825 108,000 -11.11 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,930,260 2,080,959 2,893,220 2,802,360
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รวมงบบุคลากร 1,930,260 2,080,959 2,893,220 2,802,360
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 269,400 -81.44 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,100 24,928.5 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,100 24,928.5 304,400 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 300 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 150,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 135,476 156,000 -100 % 0

คาจ้าเหมาบริการ 130,400 0 0 0 % 0
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คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 52,900 35,100 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 35,158 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

27,130 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,510 1,800 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 211,940 207,834 311,000 305,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 81,233 49,808 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,725 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 48,635 100,000 -20 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,200 9,950 10,000 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 9,928 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,360 29,860 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 120,793 152,906 260,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 338,833 385,668.5 875,400 630,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง 0 0 0 100 % 7,100

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง 0 7,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานขนาดกลาง 7,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานขนาดกลาง ขาชุบโครเมียม 0 0 14,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก  0 0 30,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 100 % 16,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 8,000 16,000 32,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 15,000 0 15,000 -100 % 0

พัดลมติดฝาผนัง 0 22,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบSmart 
TV 

50,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สําหรับ
งานสํานักงาน 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

15,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 20,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,250 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 0 21,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 121,050 67,000 123,000 446,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 0 0
รวมงบลงทุน 121,050 117,000 123,000 446,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,390,143 2,583,627.5 3,891,620 3,878,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 480,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 453,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 957,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 957,600

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 46,667 0 0 0 % 0

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
0 19,240 0 0 % 0

โครงการจัดการ ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

0 150,290 0 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

221,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการศึกษาสําหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

169,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6,505 10,000 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลขนงพระ 

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

4,400 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันสําคัญของชาติ 15,310 9,870 0 0 % 0

โครงการวันสําคัญของชาติ  0 0 10,000 -100 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเดน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเดน  0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 784,000 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

0 0 862,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

0 0 0 100 % 427,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 776,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.)  

0 0 198,880 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

727,800 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหลงเรียนรู้ชุมชน 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหลงเรียนรู้ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอุดหนุนสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

0 272,000 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษา 
(สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) คา
จัดการเรียนการสอน)

0 0 299,200 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,191,182 1,245,400 1,455,480 1,354,300
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,951.5 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,415 0 0 100 % 1,992,900

คาอาหารเสริม (นม) 1,687,674.52 1,298,102.36 2,271,800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,852,041.02 1,298,102.36 2,271,800 1,992,900
รวมงบดําเนินงาน 3,043,223.02 2,543,502.36 3,727,280 3,347,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค New 
Normal

0 0 0 100 % 20,000

โครงการทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูก
หมอนเบอร์รี่และแก้วมังกร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพชางตัด
ผม

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได้
ภาษาอังกฤษ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเป็นเลิศ
ผานระบบ DLTV และ DLIT 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาตาง
ประเทศของนักเรียน 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามวิถีชีวิตใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สําหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

0 0 3,724,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สําหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 0 100 % 3,733,800

โครงการสร้างอาชีพหารายได้ระหวางเรียน
ของนักเรียน 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้รู
จักและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในเขตตําบลขนงพระ สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

3,415,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนขนงพระใต้ 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะ
คลอง 5

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 
5

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะกู 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนสวนราชการโครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนเขตตําบลขนงพระ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 

0 3,371,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,475,000 3,471,000 3,824,000 3,833,800
รวมงบเงินอุดหนุน 3,475,000 3,471,000 3,824,000 3,833,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,518,223.02 6,014,502.36 7,551,280 8,138,600
รวมแผนงานการศึกษา 8,908,366.02 8,598,129.86 11,442,900 12,016,960
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 712,740 752,040 1,055,400 19.87 % 1,265,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,058,356 1,110,422.31 1,340,400 0.76 % 1,350,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 124,810 144,505.03 180,000 -0.7 % 178,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,937,906 2,048,967.34 2,635,800 2,854,500
รวมงบบุคลากร 1,937,906 2,048,967.34 2,635,800 2,854,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 23,400 290,000 -13.79 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,500 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 2,500
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 4,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,470 27,600 310,000 270,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

คาโฆษณาและเผยแพร 900 450 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 500,000

คาจ้างเหมาบริการ 510,300 740,715 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 760,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 2,000 3,000 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 4,880 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

2,360 0 70,000 -100 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

79,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันการจมน้ํา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันการจมน้ํา 17,250 5,000 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 90,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 89,400 90,000 90,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,800 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน 11,500 0 20,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม 

10,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 59,000 300,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะ 
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะ 
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี 

79,500 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 89,520 200,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

87,750 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,369.48 44,778.2 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 950,629.48 1,037,343.2 1,760,000 1,430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,415 14,035 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 149,476.86 102,091.49 250,000 -40 % 150,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,753 19,334 200,000 -90 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 19,980 20,000 50 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,900 21,850 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,400 39,810 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 272,944.86 217,100.49 560,000 790,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 1,238,044.34 1,282,043.69 2,630,000 2,495,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 2,400,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้แชอาหาร 0 0 0 100 % 33,900

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 146,800.56 175,958.08 1,400,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 146,800.56 175,958.08 1,400,000 2,633,900
รวมงบลงทุน 146,800.56 175,958.08 1,400,000 2,633,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน

0 0 0 100 % 225,000

โครงการสุขกาย สบายใจ วัยผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน  

0 0 225,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 240,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 240,000 255,000 225,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 240,000 255,000 225,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,322,750.9 3,746,969.11 6,920,800 8,208,400
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

127,890 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 127,890 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 127,890 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 127,890 0 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,450,640.9 3,746,969.11 6,920,800 8,208,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 574,775 749,298 895,265 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

7,030 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 1,500 19,484 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,134,658 1,181,760 1,315,460 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 109,326 105,500 120,255 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,827,289 2,056,042 2,390,980 0
รวมงบบุคลากร 1,827,289 2,056,042 2,390,980 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 350,450 795,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 350,450 840,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 28,288 35,000 -100 % 0

โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตขององค์การ
บริหารสวนตําบล 

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตองค์การ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวิเคราะห์น้ําบาดาล 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวิเคราะห์น้ําบาดาล 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,214.07 15,855.93 20,000 900 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 11,214.07 44,143.93 95,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,679 84,610 105,000 90.48 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,198 72,332 10,000 1,900 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,400 128,820 370,000 -18.92 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 152,277 285,762 485,000 1,155,000
รวมงบดําเนินงาน 163,491.07 680,355.93 1,420,000 1,385,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 100 % 55,900

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 100 % 19,140

พัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 4,780

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 0 0 0 100 % 84,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า 0 78,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไม้ชักฟิวส์ 0 0 5,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซยนต์ 0 0 7,950 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะ แบบดิจิตอล 0 6,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

iPad Gen 8 0 0 0 100 % 13,900
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED ขาวดํา ชนิด 
Network สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 54,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network 0 27,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 47,550 60,161 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,550 171,561 147,150 480,620
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา k)

0 0 10,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 10,000 100,000
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รวมงบลงทุน 47,550 171,561 157,150 580,620
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,038,330.07 2,907,958.93 3,968,130 1,965,620

งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 115,486 142,773 390,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 76,017.56 37,495.51 90,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,460 0 0 % 0

วัสดุอื่น 85,275 122,972.8 320,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 276,778.56 312,701.31 800,000 0
รวมงบดําเนินงาน 276,778.56 312,701.31 800,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 276,778.56 312,701.31 800,000 0
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       องค์การบริหาร
สวนตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 50,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะ 0 0 0 100 % 192,000

คากําจัดขยะ 192,000 192,000 192,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 192,000 192,000 192,000 192,000
รวมงบดําเนินงาน 192,000 192,000 192,000 192,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 192,000 192,000 192,000 192,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก      
(บริเวณห้าแยกประปาภูมิภาค – สามแยก
บ้านป้าสุวรรณ)
หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ

0 0 0 100 % 1,150,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,150,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,150,800

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 1,150,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,507,108.63 3,412,660.24 4,960,130 3,358,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนา

0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 55,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและหมูบ้าน
ในเขตตําบลขนงพระ 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและหมูบ้านในเขตตําบลขนง
พระ

9,415 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและหมูบ้านในเขตตําบลขนง
พระ

0 5,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์
กอนวัยอันควรของ
เด็กและเยาวชน

0 12,020 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์
กอนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน  

19,740 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์
กอนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 18,520 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 16,950 7,200 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 16,950 7,650 10,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด
0 9,350 0 0 % 0

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

0 9,186 0 0 % 0

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพิ่มรายได้ในอาชีพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลขนงพระ 

1,342,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กับกลุมสตรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวัน 

16,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,441,025 55,406 80,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 1,441,025 55,406 80,000 140,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,441,025 55,406 80,000 140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,441,025 55,406 80,000 195,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําปี 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําปี 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในตําบลขนงพระ  

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในตําบลขนงพระ 0 6,170 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเด็ก
ในตําบลขนงพระ 

11,475 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,475 6,170 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 11,475 6,170 60,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 11,475 6,170 60,000 60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,090 800 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,090 800 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 2,090 800 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอปากชอง 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 18/3/2565  15:30 หน้า : 53/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนอําเภอปากชอง 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 22,090 20,800 120,000 120,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตั้งกลุม
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 33,565 26,970 180,000 185,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,648,500

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,364,412

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 111,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,184,632
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,184,632

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 18/3/2565  15:30 หน้า : 55/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 540,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร  0 603 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 400,000

คาจ้างเหมาบริการ  386,650.5 254,624 610,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 22,500 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 409,150.5 255,227 670,000 490,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 600,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 409,150.5 255,227 670,000 1,640,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 0 0 0 100 % 13,000

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย 0 0 0 100 % 1,890

แบบหลอคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง 0 0 0 100 % 31,800

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0 0 0 100 % 24,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 71,190
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 171,190

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 409,150.5 255,227 670,000 4,995,822
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
(คุ้มฟาร์มโชคชัย)

0 0 1,521,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนาย
มานพ – ซอยบ้านผู้ใหญสง)

0 0 623,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนาย
เอก) 

0 0 672,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านพวง
มาลัย)

0 0 548,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บ้านโบนันซา(ซอยผู้ใหญเนาว์)

0 0 0 100 % 739,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านผาสุข  (ซอยขนงพระแลนด์) 0 0 717,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายวีระ)

0 0 0 100 % 1,244,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านนายอํานวย – 
บ้านหลังโบสถ์)  

0 0 169,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านประดูงาม (ซอยพงษ์เพชร)

0 0 0 100 % 346,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) 0 0 771,600 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้   
(ซอยนายนเรศ)

0 0 0 100 % 114,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพอ 
บริเวณบ้านนายอึ้ง อินสุข)  

0 0 71,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณหน้าบ้าน
นายโม)

0 0 1,103,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้
(ซอยนายนคร คุ้มหลังโบสถ์)

0 0 0 100 % 331,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอยข้างวัด
แกงกลางดง)

0 0 247,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอยป้าสน) 0 0 924,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอยบอหลวง)

0 0 0 100 % 847,500
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยบ้านนายอุดม) 0 0 236,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด
ซอยทุงลี ถึง ปากชองแคมป์

0 1,150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยบ้านนาย
แสงทอง ดรธงขวา)

0 0 0 100 % 908,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านคลองหินลาด(ซอยข้างร้านค้า 
ส.อบต.เสริม)

0 0 169,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (ซอยบ้านเจ๊ติ๋ม 
หนองครก)

0 0 270,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอย
บ้านนายวิโรจน์)

0 0 668,300 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณบ้าน
นายสันติ มอมขุนทด)

0 0 67,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านซับสวอง  (ซอยบุญรักษา)

0 0 0 100 % 256,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยผู้ชวยบํารุง) 0 0 210,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านซับสวอง(ซอยนายสมหวัง) 0 0 242,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บ้านประดูบาก (ซอยแรนโชว์) 0 0 623,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนอง
ตะกู) 

0 0 483,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยนายอุทัย)

0 0 0 100 % 664,700
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
  หมูที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มซับ
ตะเคียน - บ้านนายอํานวย)

0 0 0 100 % 432,700

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 
บริเวณจากมอหนองกรวด - คุ้มสี่แยก
พัฒนา

0 214,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้านประดูบาก (ซอยนาย
ประภาส)

0 0 0 100 % 1,013,600

โครงการกอสร้างระบบประปาถังเหล็กทรง
แชมเปญ หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ

0 400,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านนางเปรียว 0 42,532.14 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงห้องน้ํา    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมปรับปรุงห้องน้ํา      ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 18/3/2565  15:30 หน้า : 63/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการซอมแซมปรับปรุงอางล้างหน้า     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมปรับปรุงอางล้างหน้า  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู

0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมศาลาประชาคมหมูบ้าน 
หมูที่ 11 บ้านโบนันซา 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธีPavement in Place 
Recycling หมูที่ 4 บ้านคลองหินลาด 
(บริเวณบ้านคลองหินลาดเชื่อมตําบลหนอง
สาหราย)

0 0 493,200 -100 % 0

โครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ํา หมูที่ 7 บ้านประดูบาก บริเวณ
คุ้มรวมใจ ซอยนายประภาส 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 13 บ้านประดูงาม 
(บริเวณซอยหมูบ้านประดูงาม)

0 0 1,030,200 -100 % 0
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 8 บ้านหนองตะกู 
บริเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู – คุ้ม
อางทอง 

1,230,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยชินพันธุ์
สร้างสรรค์ – สามแยกบ้านคุณยายชายเขา) 0 0 428,800 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้า หมูที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยนายหอม โตจันทึก

0 72,265.59 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

95,500 98,400 826,300 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,325,500 1,977,997.73 14,170,000 7,198,900
รวมงบลงทุน 1,325,500 1,977,997.73 14,170,000 7,198,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บริเวณซอยสตาร์แลนด์ 
หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

466,037.94 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 466,037.94 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 466,037.94 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 1,791,537.94 1,977,997.73 14,170,000 7,198,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,200,688.44 2,233,224.73 14,840,000 12,194,722

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับ
ภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบล 

86,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการถายทอดความรู้วิทยาการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการถายทอดความรู้วิทยาการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อยางมั่นใจ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อยางมั่นใจ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตําบลขนงพระ 

8,400 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสานยุว
เกษตรกร ตําบลขนงพระ

0 5,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิต
ปุ๋ยอัดเม็ดตําบลขนงพระ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตําบล
ขนงพระ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตําบล
ขนงพระ

0 4,900 10,000 -100 % 0

โครงการมันไมแคร์เพลี้ยแป้ง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการมันไมแคร์เพลี้ยแป้ง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานการปลูกมันสําปะหลัง
แบบน้ําหยด 

9,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน 0 4,900 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อและ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

5,800 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 

9,900 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจพืชสมุนไพรสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสํารวจศึกษาพืชสมุนไพรสู
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ 

9,460 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาการสกัดสมุนไพรท้อง
ถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาการสกัดสมุนไพรท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ย
อัดเม็ดตําบลขนงพระ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 128,860 14,800 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 17,761 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,761 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 146,621 14,800 80,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 146,621 14,800 80,000 80,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 146,621 14,800 80,000 100,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,600 22,750 85,000 135.29 % 200,000

วัสดุอื่น 197,449.61 163,654.51 300,000 -50 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 231,049.61 186,404.51 385,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 231,049.61 186,404.51 385,000 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ําได้ (ซับเมิร์ช) 0 0 0 100 % 300,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ําได้ (ซับเมิร์ช) 0 0 300,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ําได้ (ซับเมิร์ส) 111,404 117,522 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,404 117,522 300,000 300,000
รวมงบลงทุน 111,404 117,522 300,000 300,000

รวมงานกิจการประปา 342,453.61 303,926.51 685,000 650,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 342,453.61 303,926.51 685,000 650,000

รวมทุกแผนงาน 51,741,458.95 52,152,626.31 81,987,025 80,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ

อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,655,938 บาท
งบกลาง รวม 20,655,938 บาท

งบกลาง รวม 20,655,938 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงาน
จ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้งการสงเงิน
สมทบกองทุนทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนให้ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนและสิทธิประโยชนชวยเหลือตางๆ เมื่อเกิดเหตุการณที่ทํา
ให้หยุดงานจากการทํางาน เชน ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ฯลฯ
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,299,000 บาท

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจาอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,500,000 บาท

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 เว้นแตในสวนเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และมติคณะ
รัฐมนตรี ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:38 หน้า : 4/289



เงินสํารองจาย จํานวน 855,938 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าใน
กรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดย
นําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมกควัน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
) โรคไข้เลือดออก ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 945,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
                   ฯลฯ
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงาน
จ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้งการสงเงิน
สมทบกองทุนทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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ทุนการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑการให้ทุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 868
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 236 ลําดับที่ 4)
 (สํานักปลัด)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลถึงแกความ
ตายในระหวางรับราชการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่  3
 มิถุนายน 2537 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่  27
 กันยายน 2525
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลถึงแกความ
ตายในระหวางรับราชการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่  3
 มิถุนายน 2537 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่  27
 กันยายน 2525
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลถึงแกความ
ตายในระหวางรับราชการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559
2) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่  3
 มิถุนายน 2537 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่  27
 กันยายน 2525
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,963,800 บาท

งบบุคลากร รวม 11,762,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,598,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  21,120 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,610
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  278,640  บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราช               กิจจา
นุเบกษา
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,884,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,610  บาท/เดือน จํานวน 1 คน เงินคาตอบ
แทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,500
 บาท/เดือน  จํานวน 1 คนเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  อัตราๆ ละ  7,560
  บาท/เดือน  จํานวน 28 คน เงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,560
  บาท/เดือน จํานวน 1 คน
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,164,600 บาท
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เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,435,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี สังกัด สํานักปลัด จํานวน 4,435,800.- บาท ตามกรอบ
อัตรากําลังและตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 13 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา
(5) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่ว
ไป)  จํานวน 1 อัตรา
(6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(7) นิติกร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
(8) นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(9) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(10) นักพัฒนาชุมชน (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(11) นักวิชาการเกษตร (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(12) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง.) จํานวน 1
 อัตรา
(13) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง    (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําห
นดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 93,870 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 (1) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในอัตราเดือนละ 815 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  9,780 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  จํานวน 5 อัตรา ดัง
นี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
(5) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหนโยบายและแผน ในอัตราเดือน
ละ  1,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,268,150 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 13 อัตรา  จํานวน   12  เดือน  ดังนี้  
(1) ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
(2) ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
(3) ผู้ชวยนักพัฒนาการทองเที่ยว  จํานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ชวยนักประชาสัมพันธ  จํานวน 1 อัตรา
(5) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(6) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(7) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(8) ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(9) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2
 อัตรา
(10) พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
(11) พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง 8
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  ดังนี้ 
(1) ภารโรง จํานวน  1  อัตรา
(2) คนงานทั่วไป  จํานวน  7  อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  13  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก
    1.1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
    1.2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 2 อัตรา
    1.3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    1.4) พนักงานขับรถดับเพลิง  จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  8  อัตรา  ได้แก
    2.1) ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
    2.2) คนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,965,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท ได้แก เงินตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด สํานัก
ปลัด ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   จํานวน 10,000 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด สํานักปลัด ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 100,000
 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด สํานักปลัด ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 100,000
 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด สํานักปลัด ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 100,000
 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 27/289



 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
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ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
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กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง          (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ทางราชการ
จายให้แก ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติ และเกิดคาใช้จายระหวางการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน คาใช้จายที่ทางราชการจายให้จะเป็นรายจายที่จํา
เป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ราชการจายให้นี้มิใชคาตอบ
แทนในการทํางาน แตเป็นคาใช้จายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีเดินทางไปราชการชั่ว
คราว, การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิและ
หน้าที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด อีกทั้งให้ความรวม
มือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งตางๆ ตามความเหมาะสม โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับ  คาป้าย  แผนพับ และสื่ออื่นๆ  คาวัสดุ  และ
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อุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
7) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
8) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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โครงการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณการทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
บทบาท อํานาจ หน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคาใช้จายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมเองหรือหนวยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึก
อบรม ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 227 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ เพื่อศึกษาดูงานทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง         (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 221 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลหรือหนวยงานที่ให้บริการชวย
เหลือการปฏิบัติงานขององคกร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมอบเกียรติบัตรให้
กับบุคคลหรือหนวยงานที่ให้บริการชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
องคกร เพื่อเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนที่บําเพ็ญ
ประโยชนประพฤติปฏิบัติตนชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้อง
ถิ่น ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิด คาประกาศนีย
บัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
ทั้งคาติดตั้งและรื้อถอน เชน โปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 226 ลําดับที่ 13)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน    
                        
 ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน      ของคณะผู้
บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง         (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 221 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น                  
         
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น  ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 227 ลําดับที่ 15)
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 765,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 185,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
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เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด  คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
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การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ    น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
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ดินเหนียวสังเคราะห ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
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ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 46/289



- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 47/289



- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบ
ล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก การ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
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รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล เราเตอร ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ มิเตอรน้ํา – 
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด – ปิด
แกส อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,640,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
โทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และให้หมาย
ความรวมถึง คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้บริการ
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพี
เอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 216,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะพับเอนกประสงค จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค จํานวน 10
 ตัว  ราคาตัวละ 1,800.- บาท 
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
   1. โตะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาเหล็กใหญ 1.5x1.5
 นิ้ว หนา 1.2 มิล ชุปโครเมียม ขนาด 150x60x75
 เซนติเมตร           
   2. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart TV จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว  จํานวน 1  เครื่อง  35,000
.- บาท 
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
   1. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 
   2. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากขนาดสูงกวา 65
 นิ้ว เป็นรายการนอกมาตรฐาน        ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ ธันวาคม 2563)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2563 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   จํานวน 2
  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 9,500.- บาท 
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
   1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
   2. เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
   3. ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
   4. พร้อมใบมีด  
- ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2563 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอดแสดงภาพ
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอดแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 22,000.- บาท 
- โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
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การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 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
   - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
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 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปก
ครองสวนท้องถิ่น
3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เครื่องบิน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างที่
ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ดินและสิ่งกอสร้าง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจัดการตางๆ คาจ้าง
การประเมินการให้บริการประชาชน และ
อื่นๆ                                - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 225 ลําดับที่ 11)
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,776,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,956,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,956,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,900,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี สังกัด กองคลัง จํานวน 1,900,920 .- บาท ตามกรอบ
อัตรากําลังและตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) จํานวน 1 อัตรา

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 63/289



(4) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.)  จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง    (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
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. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,660 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน ในอัตราเดือนละ 555 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน  6,660 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
 (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้  
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท 
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (กองคลัง)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับ
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 4 อัตรา              จํานวน   12  เดือน  ดังนี้  
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  2  อัตรา 
(3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฯลฯ
 (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก
    ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,655,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท ได้แก เงินตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด กอง
คลัง ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 75/289



ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองคลัง)

คาธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
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ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง          (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ทางราชการ
จายให้แก ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติ และเกิดคาใช้จายระหวางการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน คาใช้จายที่ทางราชการจายให้จะเป็นรายจายที่จํา
เป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ราชการจายให้นี้มิใชคาตอบ
แทนในการทํางาน แตเป็นคาใช้จายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีเดินทางไปราชการชั่ว
คราว, การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง  เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณการทํา
งานให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
บทบาท อํานาจ หน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคาใช้จายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมเองหรือหนวยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึก
อบรม ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 223 ลําดับที่ 8)
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
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เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด  คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
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การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 300,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล เราเตอร ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 165,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 1
 ตัว  ราคา 5,000.- บาท  เพื่อใช้งานในกองคลังองคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 30,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,600.- บาท  เพื่อใช้งานในกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
ฯลฯ
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพเช็คสมุดเงินฝาก CITIC จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็คสมุดเงินฝาก CITIC 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท  เพื่อใช้งานในกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
 1. เครื่องพิมพเช็ค และสมุดคูฝาก (Paassbook printer) 
ชนิด Dot Matrix 24 Pin ที่มีความทนทานในการใช้งานสูง
 2. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ 660 ตัวอักษรตอวินาที (10 cpi)
 3. สามารถพิมพได้ทั้งสมุดแบงค และกระดาษธรรมดาหลาย
ขนาด
 4. ความหนาสูงสุดที่พิมพได้ 2.4 มม. หรือต้นฉบับ 1
+สําเนา 5 (1+5 copies)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งแบบ DSLR (EOS) EOS 1500D kit จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง
แบบ DSLR (EOS) EOS 1500D kit    จํานวน 1  เครื่อง  20,000
.- บาท 
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
   1. กล้องถายภาพนิ่งแบบ DSLR (EOS)  พร้อมเลนส และ
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด
   2. ใช้ sensor รับภาพแบบ APS-C  ขนาดไมน้อยกวา  18 –
 55 mm
   3. ระยะโฟกัสเลนส (เทากับ 35 มม.) 28.8 – 88 MM (3X)
   4. ประสิทธิภาพ ISO 100 – 6400 (H:12800)
   5. หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียดจอ LCD 920000
   6. น้ําหนัก 475 กรัม
   7. ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล
- ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป เป็นรายการนอก
มาตรฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.- บาท  เพื่อ
ใช้งานในกองคลังองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) มาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ฯลฯ
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:39 หน้า : 93/289



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600.- บาท  เพื่อใช้งานใน
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) มาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ฯลฯ
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เครื่องบิน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ฯลฯ
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเด็กดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเด็กดับ
เพลิง เชน การฝึกอบรมให้กับเด็กนักเรียนสถานศึกษาในเขต
ตําบลขนงพระ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการเข้าระงับ
เหตุป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงความรู้ในการประสานขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตอโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 4)
 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า  เชน การฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การจัดทําแนวกันไฟและอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการในการป้องกันชีวิตและทรัพยสินให้กับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนผู้เข้ารวมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่าคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นตอโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 185 ลําดับที่ 9)
 (สํานักปลัด)
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โครงการฟื้นฟูและชวยเหลือประชาชนในสถานการณภัยพิบัติและผู้
ประสบสาธารณภัยอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฟื้นฟูและชวยเหลือ
ประชาชนในสถานการณภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัย
อื่นๆ เชน การให้ความชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและ
สาธารณภัยอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน
หรือการจัดบริหารสาธารณะ เพื่อให้การชวยเหลือประชาชนใน
ระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 186 ลําดับที่ 11)
 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เชน   การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตอโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 3)
 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมและพัฒนาการป้องกัน และระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน และระงับอัคคีภัย เชน   การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กํานัน ผู้ใหญบ้าน เจ้าหน้าที่ ผู้นํา
ชุมชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการป้องกันชีวิต
และทรัพยสินให้กับประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตอโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 6)
 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติ  เชน   การจัดฝึกอบรมให้ความ
รู้เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) กํานัน ผู้ใหญบ้าน เจ้าหน้าที่ ผู้นํา
ชุมชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการป้องกันภัย
จากธรรมชาติ กรณีมีการเกิดเหตุสาธารณภัยที่ร้ายแรงและต้องมี
การป้องกันหรืออพยพประชาชนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตอโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 5)
 (สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สาย
ดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณ
จุดเสี่ยงในเขตตําบลขนงพระ

จํานวน 1,000,000 บาท

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมติด
ตั้ง      จํานวน  1,000,000 บาท
บริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลขนงพระ
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดซื้อกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมคาติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยว
ข้องบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลขนงพระ หมูที่ 1 และ หมูที่ 5
 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการแก้ไขปัญหา
และเฝ้าระวังการกออาชญากรรม
- โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        1. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมติด
ตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลขนงพระ หมูที่ 1 จํานวน 500,000
 บาท
            1.1 กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคาตัวละ 22,000 บาท จํานวน 10
 ตัว 
    2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคาเครื่อง
ละ 57,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
     3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) 
ขนาด 8 ชอง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จํานวน 5 เครื่อง
     4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva ราคาเครื่องละ 5,800
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
     5. โทรทัศน แอล อี ดี ชนิด (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว ราคา
เครื่องละ 11,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
     6. อุปกรณที่แปลงสัญญาณไฟเบอรออ
ฟติก (Fiber Media Converter) ราคาชุดละ 4,500
 บาท จํานวน 5 ชุด
     7. สาย UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร ราคาเมตรละ 25
 บาท ระยะ 305 เมตร
     8. สายนําสัญญาณโครงขายใยแก้วนําแสงแบบภายนอก
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อาคาร 6 Core ราคาเมตรละ 35 บาท ระยะ 2,000 เมตร
     9. เสาพร้อมระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค ราคางานละ 7,500 บาท ทั้งหมด 5 งาน
     10. คาติดตั้งและวัสดุอุปกรณในการเชื่อมสาย ราคางาน
ละ 20,000 บาท ทั้งหมด 1 งาน
ฯลฯ
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลขนงพระ หมูที่ 5 จํานวน 500,000
 บาท
            1.1 กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคาตัวละ 22,000 บาท จํานวน 10
 ตัว 
    2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคาเครื่อง
ละ 57,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
     3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) 
ขนาด 8 ชอง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จํานวน 4 เครื่อง
     4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva ราคาเครื่องละ 5,800
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
     5. โทรทัศน แอล อี ดี ชนิด (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว ราคา
เครื่องละ 11,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
     6. อุปกรณที่แปลงสัญญาณไฟเบอรออ
ฟติก (Fiber Media Converter) ราคาชุดละ 4,500
 บาท จํานวน 5 ชุด
     7. สาย UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร ราคาเมตรละ 25
 บาท ระยะ 305 เมตร
     8. สายนําสัญญาณโครงขายใยแก้วนําแสงแบบภายนอก
อาคาร 6 Core ราคาเมตรละ 35 บาท ระยะ 2,000 เมตร
     9. เสาพร้อมระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค ราคางานละ 7,500 บาท ทั้งหมด 3 งาน
     10. คาติดตั้งและวัสดุอุปกรณในการเชื่อมสาย ราคางาน
ละ 20,000 บาท ทั้งหมด 1 งาน
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     11. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1
 (ขนาด 36U) ราคาตู้ละ 18,000 บาท จํานวน 1 ตู้
ฯลฯ
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
5) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1)
 (สํานักปลัด)

งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนยอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยอํานวย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ ได้แก เทศกาลปีใหม ตามมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว ประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2562
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 184 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดตั้งศูนยอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยอํานวย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ ได้แก เทศกาลสงกรานต ตามมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว ประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2562
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 184 ลําดับที่ 8)
(สํานักปลัด)
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โครงการตั้งดานชุมชนชวง 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตั้งดานชุมชนชวง 7
 วันอันตรายลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล เพื่อป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว ประกอบด้วย คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2562
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 181 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,878,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,802,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,802,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,158,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี 3 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับ
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พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  หัวหน้าฝ่ายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1  ตําแหนง
(3)  นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) จํานวน  1  ตําแหนง 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  หัวหน้าฝ่ายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1  ตําแหนง
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,488,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จํานวน   12 เดือน ดังนี้  
(1)  ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา
(2)  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)  จํานวน  2 อัตรา
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไป 8
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน ดังนี้ 
(1)  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
(2)  คนครัว จํานวน 1 อัตรา
(3)  คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  8
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ได้แก
    (1.1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
    (1.2)  คนครัว จํานวน 1 อัตรา
    (1.3)  คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ฯลฯ
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 114/289



ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด กอง
การศึกษา ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองการศึกษา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองการศึกษา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองการศึกษา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
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ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
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ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
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 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง          (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
 คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 124/289



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ทางราชการ
จายให้แก ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติ และเกิดคาใช้จายระหวางการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน คาใช้จายที่ทางราชการจายให้จะเป็นรายจายที่จํา
เป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ราชการจายให้นี้มิใชคาตอบ
แทนในการทํางาน แตเป็นคาใช้จายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีเดินทางไปราชการชั่ว
คราว, การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฯลฯ
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
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เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด  คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
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การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ    น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
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สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล เราเตอร ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 446,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 446,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง จํานวน 7,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 1
 ตัว  ราคา 7,100.- บาท  เพื่อใช้งานในกองการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลขนงพระ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง ราคา 5,900 บาท 
- โดยมีลักษณะ ดังนี้
   1. มีมือจับชนิดบิด
   2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงานประมาณ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2563 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1
 ตัว  ราคา 16,000.- บาท  เพื่อใช้งานในกองการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลขนงพระ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.- บาท  เพื่อใช้งานใน
กองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 4 MB
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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5. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) มาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 400,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เครื่องบิน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,138,600 บาท
งบบุคลากร รวม 957,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 957,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 480,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําปี 2 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชวย) จํานวน  1  ตําแหนง
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ฯลฯ
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 453,480 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จํานวน   12 เดือน ดังนี้  
(1)  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ) จํานวน  1  อัตรา
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไป 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน ดังนี้ 
(1)  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก
    (1.1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 3,347,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,354,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นของ
เยาวชน พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาตําบล และประชาชนทั่วไปในเขตตําบลขนง
พระ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาป้ายโครงการ คาจัดเตรียม
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 16)
 (กองการศึกษา)
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม จัดตั้งกลุม
กิจกรรม ด้านการศึกษาภายในตําบลขนงพระ และอื่น ๆที่เกี่ยว
ข้องกับงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คาป้าย
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 12)
(กองการศึกษา)
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลขนงพระ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตําบลขนงพระ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ใช้จายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตัว
สน้อย กิจกรรมนักสํารวจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมศิลปะและ
หัตถกรรม กิจกรรมด้านบริการสังคมและอาสาสมัคร กิจกรรม
ด้านวรรณกรรม กิจกรรททองเที่ยวและทัศนศึกษา และอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบล
ขนงพระ  คาป้ายโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ   คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 10)
 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 145/289



โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม
ศึกษาแหลงเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหลงรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายใน
การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรู้รวมกันระหวางนักเรียน ผู้ปกครอง
และครู ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ  และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาป้ายโครงการ คาจัดเตรียม
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 190 ลําดับที่ 6)
 (กองการศึกษา)
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โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ วันสําคัญของ
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการจัดซื้อจัด
จ้าง สําหรับประกอบกิจกรรมวันไหว้ครู งานวันเด็กแหงชาติ วัน
พอแหงชาติและวันแมแหงชาติ รวมทั้งวันสําคัญ ของชาติอื่น ๆ ที่
รัฐบาลกําหนดขึ้นให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงักัดองคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลขนรงพระ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 39)
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 147/289



โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี
เดน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะนําไปสูมาตรฐานการเป็นศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี
เดน เชน กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อ
ใหญ กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักการออม กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน ประสานสัมพันธ กิจกรรมเด็กดีมีมารยาทไทย กิจกรรมหนู
น้อยรักการอาน กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมหนูน้อยฟัน
สวย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นําไปสูมาตรฐานการเรียนรู้ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พระ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 3)
ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย โดยมีคาใช้จายประกอยด้วย คาใช้จายในการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักการ
ออม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพหนูน้อย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 9)
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.))

จํานวน 427,400 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ จํานวน 5 ศูนยจํานวน 151 คน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
รวมเป็นอัตราคนละ 1,130 บาท/ปี ได้แก
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนง
พระ จํานวน 25 คนๆ ละ 2,830 บาท จํานวน 70,720 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนงพระเหนือ จํานวน 36 คนๆ ละ 2,830
 บาท จํานวน 101,880 บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง จํานวน 39 คนๆ ละ 2,830
 บาท จํานวน 110,370 บาท
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู จํานวน 23 คนๆ ละ 2,830
 บาท จํานวน 65,090 บาท
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทนหอม จํานวน 28
 คนๆ ละ 2,830 บาท จํานวน 79,240 บาท
-โดยถือปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1)
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 776,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ จํานวน 5 ศูนย จํานวน 151คน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนง
พระ จํานวน 128,625 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนงพระเหนือ จํานวน 185,220 บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง  จํานวน 200,655 บาท
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู  จํานวน 118,335 บาท
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทนหอม จํานวน 144,060 บาท
-โดยถือปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบฯ 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 8 ก.ค. 64     ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2)
(กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลงเรียนรู้ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ เชนสมุนไพรใกล้ตัว ที่อานหนังสือประจําท้อง
ถิ่น ป้านแสดงแหลงเรียนรู้ชุมชนในการเรียนรู้ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ดเกิดการเรียนรู้รวมกันระหวางนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและครู ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกา
ราแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 4)
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,992,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,992,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลขนงพระ จํานวน 5 แหง จํานวน 151 คน และโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จํานวน 5
 แหง จํานวน 889 คน ในอัตรามื้อละ 7.37
 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน ได้แก
(1) โรงเรียนขนงพระใต้  เป็นเงิน 592,105 บาท
(2) โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ จํานวน 249,106 บาท
(3) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 5 จํานวน 364,078 บาท
(4) โรงเรียนบ้านหนองตะกู จํานวน 285,514 บาท
(5) โรงเรียนบ้านเขาจันทนหอม จํานวน 97,259 บาท
(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนง
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พระ จํานวน 47,905 บาท
(7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านขนงพระเหนือ จํานวน 68,984 บาท
(8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง จํานวน 74,732 บาท
(9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู จํานวน 44,073 บาท
(10) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทนหอม จํานวน 53,654 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 4)
 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,833,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,833,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาจันทรหอม สําหรับ
ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal 
เชน คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เพื่ออํานวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการ
เรียนการสอนได้ แม้จะไมสามารถไปโรงเรียนได้
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 11)
 (กองการศึกษา)

โครงการทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกหมอนเบอรรี่และแก้ว
มังกร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขนงพระเหนือ สําหรับดําเนิน
โครงการทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกหมอนเบอรรี่และแก้ว
มังกร เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงและสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 37)
 (กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพชางตัดผม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองตะกู สําหรับดําเนิน
โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพชางตัดผม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการ
ประกอบชีพ และมีรายได้ระหวางเรียน
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 23)
 (กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขนงพระใต้ สําหรับดําเนิน
โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ เชน คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นัก
เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
อยางเต็มศักยภาพ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 13)
 (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามวิถีชีวิตในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 5
 สําหรับดําเนินโครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามวิถีชีวิตใน
ชุมชน เชน คาจัดกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นักเรียนเป็น
แนวทางในการหารายได้ระหวางเรียน และลดคาใช้จายในครัว
เรือน
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 13)
 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับอุดหนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 3,733,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6
 ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลขนงพระ จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 889 คน ในอัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน ได้แก 
(1) โรงเรียนขนงพระใต้ เป็นเงิน 1,297,800 บาท
(2) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 5 เป็นเงิน 798,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านเขาจันทนหอม เป็นเงิน 466,200 บาท
(4) โรงเรียนบ้านหนองตะกู เป็นเงิน 625,800 บาท
(5) โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ เป็นเงิน 546,000 บาท
-โดยถือปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 5)
 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 8,208,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,854,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,854,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,265,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี สังกัด กองสาธารณสุขฯ จํานวน 2,854,500.- บาท ตาม
กรอบอัตรากําลังและตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 3
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 อัตรา ดังนี้
(1) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณ
สุข ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด (นักบริหารงานสาธารณ
สุข ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ได้รับคาจ้าง    (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของพนักงาน  จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
 (1) เงินประจําตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000
 บาท
 (2) เงินประจําตําแหนง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  18,000
 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,350,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงาน จํานวน 12
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก
    1.1) พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา 
    1.2) พนักงานขับรถยนต (รถกู้ชีพ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  9  อัตรา  ได้แก
    2.1) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 6 อัตรา
    2.2) คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 178,740 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  12  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก
    1.1) พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา 
    1.2) พนักงานขับรถยนต (รถกู้ชีพ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  9  อัตรา  ได้แก
    2.1) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 6 อัตรา
    2.2) คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 2,495,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท ได้แก เงินตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด กอง
สาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   จํานวน 10,000 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ จํานวน 10,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ จํานวน 10,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ จํานวน 10,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
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 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
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ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาธรรมเนียม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
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กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง          (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 172/289



- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ทางราชการ
จายให้แก ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติ และเกิดคาใช้จายระหวางการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน คาใช้จายที่ทางราชการจายให้จะเป็นรายจายที่จํา
เป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ราชการจายให้นี้มิใชคาตอบ
แทนในการทํางาน แตเป็นคาใช้จายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีเดินทางไปราชการชั่ว
คราว, การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ใน
การฝึกอบรมและสัมมนาตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
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โครงการป้องกันการจมน้ํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันการจม
น้ํา ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 205 ลําดับที่ 3)
(กองสาธารณะสุข)
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โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 205 ลําดับที่ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ    
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 206 ลําดับที่ 4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไอโอดีน ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ    
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการะเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 206 ลําดับที่ 5)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 250 ลําดับที่ 4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 179/289



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 210 ลําดับที่ 16)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้ใน
การคัดแยกขยะ สิ่งปฎิกูลและน้ําเสียประกอบด้วย คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 249 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ประกอบด้วย คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 208 ลําดับที่ 11)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 211 ลําดับที่ 17)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
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เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด  คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
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การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ    น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตาง ๆ
 ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา(ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ชุดนา
ฎศิลป์ ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
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ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล เราเตอร ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
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การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

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

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:40 หน้า : 193/289



- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 2,633,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,633,900 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1
 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดท้าย ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ 
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 18)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้แชอาหาร จํานวน 33,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑงานบ้านงานครัว จํานวน 1 ตู้ โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ ตู้แชอาหาร ขนาด ไมน้อยกวา 20 คิวบิกฟุต
เป็นตู้แบบ 2 ประตู ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ 
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เครื่องบิน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน จํานวน 225,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู
ที่ 1-15 ตําบลขนงพระ ในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้านโดยให้ อสม. ดําเนินการ
ใน 3 กลุมกิจกรรม ได้แก การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นใน คสมช.และการบริหารจัดการ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 205 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,965,620 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําคาพิกัดแนว
เขต อบต.ขนงพระ จํานวน 15 หมูบ้าน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 4)
 (กองชาง)

โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ ให้มีความรู้การจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงาน
อาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง และองคความรู้ด้านการวางผังเมือง และ
ด้านการชาง เพื่อให้องคการบริหารสวนตําบลสามารถรวมมือกับ
ชุมชนในการวางและทําผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อยางมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 232 ลําดับที่ 1)
 (กองชาง)
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โครงการวิเคราะหน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิเคราะหน้ําบาดาลในการวัดคาคุณภาพให้
ปลอดภัยสําหรับประชาชนผู้ใช้น้ําอุปโภคบริโภคหรือใช้ใน
เกษตรกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ําสําหรับประปาหมู
บ้านให้ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคกรปกครองสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 5)
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 1,155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
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เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด  คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
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การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค  ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
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 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
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สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เชน RAM คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล เราเตอร ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 580,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 480,620 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 55,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 55,900.- บาท  เพื่อใช้งานในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
ฯลฯ
(กองชาง)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 19,140 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 3 หลัง  ราคาหลัง
ละ  6,380.- บาท  เพื่อใช้งานในกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลขนงพระ
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ชองเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ชอง
2. ผลิตจากแผนเหล็กหนา 0.7 มม. ป้องกันสนิม พนสีผิวเรียบ
เนียน
3. มีแผนพลาสติกแข็งกั้นบังคับแฟ้มไมให้ล้ม ถอดออกได้
4. ติดล้อเลื่อนไนลอนคู 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
5. สําหรับจัดเก็บแฟ้มสันกว้างของสํานักงานได้อยางเป็นระเบียบ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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พัดลมติดผนัง จํานวน 4,780 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,390.- บาท  เพื่อใช้งานในกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลขนงพระ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 150 ซีซี จํานวน 84,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1
 คัน ราคา 84,300.- บาท  เพื่อใช้งานในกองชางองคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ
- ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
ฯลฯ
(กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

iPad Gen 8 จํานวน 13,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ iPad จํานวน 1  เครื่อง  ราคา 13,900
.- บาท
- โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- iPad รุน 10.2 นิ้ว Wi-Fi
- ความจุ 128 GB
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  

- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอดแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 22,000.- บาท
- โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
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   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 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
   - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฯลฯ

(กองชาง)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300.- บาท
- โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฯลฯ
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เครื่องบิน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุก
น้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คาK) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว150 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2544 เรื่องการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) 
ฯลฯ
(กองชาง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดล้อมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดล้อมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 /2564        หน้า 12 ลําดับที่ 15)
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 192,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
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กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองชาง)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,150,800 บาท
งบลงทุน รวม 1,150,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,150,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก      
(บริเวณห้าแยกประปาภูมิภาค – สามแยกบ้านป้าสุวรรณ)
หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ

จํานวน 1,150,800 บาท
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-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณห้าแยกประปาภูมิภาค – สามแยกบ้านป้าสุวรรณหมู
ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ขนาดทอเส้นผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร ระยะทาง 393 เมตร พร้อมบอพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 /2564        หน้า 6 ลําดับที่ 5)
(กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา การสงเสริม สนับสนุน หารจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดทําประชุมประชาคมแผน
ชุมชนการพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชน และสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่  15 มกราคม 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 226 ลําดับที่ 14)
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ในกรณีที่หนวยงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตําบลขนงพระ เกี่ยว
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การ
จัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค การบําบัดรักษาฟื้นฟู ประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคและป้องกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
การตั้งครรภกอนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน โดยการให้ความรู้
และการป้องกัน แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การ
ตั้งครรภในวัยรุน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดตอแกเด็กและ
เยาวชน ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน หรือการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสงเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการ ประกอบ
ด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชน ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน หรือการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสงเสริมการประกอบอาชีพ การสงเสริมพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบด้วย คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 246 ลําดับที่ 14)
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ ในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ ให้มีสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตน
เอง สามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัว ประกอบด้วย คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)
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โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในครอบครัว  ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน หรือการฝึกงาน เพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบ
ครัว ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
สารเสพติด  ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน หรือการฝึกงาน เพื่อดําเนินกิจกรรม To Be Number 1 ใน
การสงเสริมการป้องกันสารเสพติดและฟื้นฟูผู้ป่วย ประกอบ
ด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)
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โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง           ในการสงเสริม
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน หรือการฝึกงาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ให้แกประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพ           ให้กับประชาชน
ตําบลขนงพระ ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน หรือการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสงเสริมการประกอบอาชีพ การสงเสริมพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบด้วย คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 238 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุมสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุมสตรี           แมบ้านภายใน
ตําบล ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การประชุม
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน หรือการฝึก
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสง
เสริมการประกอบอาชีพ การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 240 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําปี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลประจําปี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างกรรมการ
ตัดสิน คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา คา
เวชภัณฑ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 215 ลําดับที่ 1)
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนด้านกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบลขนงพระ   โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดกิจกรรมสงเสริมการกีฬาของนัก
เรียนในเขตตําบลขนงพระ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลขนงพระ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 215 ลําดับที่ 2)
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอปากชอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกอําเภอปากชอง ในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม งานพระราชพิธี และงานรัฐ
พิธีตางๆ เชน การจัดงานปิยมหาราช วันจักรี วันที่ระลึกมหา
เจษฎาบดินทร และวันสําคัญตามที่รัฐกําหนด ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 38)
 (กองการศึกษา)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร  เชน การศึกษา      ดูงานจาก
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การฝึกอบรมทางวิชาการและเชิง
ปฏิบัติ เพื่อนําความรู้มาประยุกตใช้ให้เกิดประโยชนแกประชาชน
ในตําบลขนงพระ คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,995,822 บาท

งบบุคลากร รวม 3,184,632 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,184,632 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,648,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
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ประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี สังกัด กองชาง จํานวน 1,648,500.- บาท ตามกรอบ
อัตรากําลังและตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
(3) นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 2 ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1
 ตําแหนง
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง    (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้  
(1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท 
(2) หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ฯลฯ
 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,364,412 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 5 อัตรา จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
(1) ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
(3) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การประปา  จํานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ชวยชางไฟฟ้า  จํานวน 2 อัตรา
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไป 5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  ดังนี้ 
(1) คนงานทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฯลฯ
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 111,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  8
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก
    1.1) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
    1.2) ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 2 อัตรา
  (2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก
    2.1) คนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ฯลฯ
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,640,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ที่ปฏิบัติงานให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท ได้แก เงินตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด กอง
ชาง ที่ได้รับมอบหมายและมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ จํานวน 10,000 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 30,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 30,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ
 สังกัด กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จํานวน 30,000 บาท  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
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ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองชาง)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
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ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
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 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองชาง)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น
คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจ้างเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ได้แก คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ฯลฯ
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการที่ทางราชการ
จายให้แก ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติ และเกิดคาใช้จายระหวางการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน คาใช้จายที่ทางราชการจายให้จะเป็นรายจายที่จํา
เป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ราชการจายให้นี้มิใชคาตอบ
แทนในการทํางาน แตเป็นคาใช้จายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีเดินทางไปราชการชั่ว
คราว, การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ใน
การฝึกอบรมและสัมมนาตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 600,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตาไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 171,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,190 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) แบบหลอตัวอยางอยางคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัว
ตัด ทําด้วยสแตนเลสเส้นผานศูนยกลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผานศูนย
กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน
2) เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน
3) ถาดรอง (Tray) ขนาดไมน้อยกวา 17.5 x 17.5 นิ้ว ทําจาก
สแตนเลส 1 แผน
4) ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน
5) แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน
6) เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง 1 อัน
7) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิยางมะตอย จํานวน 1,890 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิยาง
มะตอย จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ก้านยาว 30 เซนติเมตร
2) หน้าปัดขนาด 1.75 นิ้ว
3) วัดอุณหภูมิได้  10 ถึง 280 องศา
4) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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แบบหลอคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง จํานวน 31,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตและเหล็ก
กระทุ้ง จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 5,300 บาท     
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) แบบหลอทรงเหลี่ยม (เหล็ก) ขนาด 15x15x15
 เซนติเมตร หนักประมาณ 15-16 กิโลกรัม
2) เหล็กกระทุ้ง 1 อัน
3) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3. บันทึกข้อมูลตําแหนงพิกัดได้ไมน้อยกวา 2,000 จุด และสร้าง
เส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4. บันทึกข้อมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และข้อมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ
ไมน้อยกวา 500,000 ตําแหนง
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน
ทาง USB port แบบ High-Speed+
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2563 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฯลฯ
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ราย
จายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง
ที่ดินหรือสิ่งกอสร้างซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมตามปกติ เชน การ
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การปรับปรุง
สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบอบาดาล การปรับปรุง
แหลงน้ําสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุง
อาคาร เชน บิวทอิน Built – in กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 7,198,900 บาท
งบลงทุน รวม 7,198,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,198,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้านโบนัน
ซา(ซอยผู้ใหญเนาว)

จํานวน 739,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้าน
โบนันซา (ซอยผู้ใหญเนาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50
 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม
น้อยกวา 1,296 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ ราย
ละเอียดตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 58 ลําดับที่ 73)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านผาสุข (ซอย
นายวีระ)

จํานวน 1,244,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้าน
ผาสุข (ซอยนายวีระ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 543
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน้อย 2,172 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 110 ลําดับที่ 20)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านประดูงาม 
(ซอยพงษเพชร)

จํานวน 346,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้าน
ประดูงาม (ซอยพงษเพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไมน้อยกวา 604 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ ราย
ละเอียดตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 67 ลําดับที่ 89)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้   
(ซอยนายนเรศ)

จํานวน 114,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ (ซอยนายนเรศ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม
น้อยกวา 204.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 27 ลําดับที่ 25)
ฯลฯ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:42 หน้า : 266/289



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านขนงพระใต้
(ซอยนายนคร คุ้มหลังโบสถ)

จํานวน 331,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ (ซอยนายนคร คุ้มหลังโบสถ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจร/ไมน้อยกวา 576.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้าง
ละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 28 ลําดับที่ 28)
ฯลฯ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/3/2565  15:30:42 หน้า : 267/289



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด  
(ซอยบอหลวง)

จํานวน 847,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้าน
บุกระเฉด (ซอยบอหลวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร/ไหล
ทางไมน้อยกวา 1,356 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 10 ทอน พร้อมบอพัก 2 บอ (จํานวน 2 จุด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 33 ลําดับที่ 37)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านคลองหินลาด 
(ซอยบ้านนายแสงทอง ดรธงขวา)

จํานวน 908,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด (ซอยบ้านนายแสงทอง ดรธงขวา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 1,532
 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 97 ลําดับที่ 7)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านซับสวอง  
(ซอยบุญรักษา)

จํานวน 256,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านซับ
สวอง (ซอยบุญรักษา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 450 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 45 ลําดับที่ 53)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย)

จํานวน 664,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้าน
หนองตะกู (ซอยนายอุทัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไมน้อยกวา 1,160 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ ราย
ละเอียดตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 105 ลําดับที่ 15)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      หมูที่ 15 บ้านทรัพย
ศรีมงคล(คุ้มซับตะเคียน - บ้านนายอํานวย)

จํานวน 432,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 15 บ้าน
ทรัพยศรีมงคล(คุ้มซับตะเคียน - บ้านนายอํานวย) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไมน้อยกวา 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 79 ลําดับที่ 106)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 บ้าน
ประดูบาก (ซอยนายประภาส)

จํานวน 1,013,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตหมู
ที่ 7 บ้านประดูบาก (ซอยนายประภาส) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไมน้อยกวา 1,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 100 ลําดับที่ 10)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมปรับปรุงห้องน้ํา    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทนหอม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุง รื้อถอนกออิฐและคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 82 ลําดับที่ 113)
ฯลฯ
(กองชาง)

โครงการซอมแซมปรับปรุงห้องน้ํา      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ
สวอง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุง รื้อถอนชักโครกเด็ก และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 83 ลําดับที่ 115)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทนหอม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุง เปลี่ยนกระเบื้องลอน
คู ขนาด 0.50 X 1.20 เมตร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 82 ลําดับที่ 112)
ฯลฯ
(กองชาง)

โครงการซอมแซมปรับปรุงอางล้างหน้า     ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ขนงพระเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุง เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาง
ล้างหน้า ขนาด 0.40 X 4.00 เมตร หนา 0.30 เมตร และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 84 ลําดับที่ 116)
ฯลฯ
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมปรับปรุงอางล้างหน้า  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะกู

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาง
ล้างหน้า ขนาด 0.40 X 4.00 เมตร หนา 0.30 เมตร และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1096 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2564 หน้า 83 ลําดับที่ 114)
ฯลฯ
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

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

โครงการถายทอดความรู้วิทยาการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถายทอดความรู้
วิทยาการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เชน การจัด
นิทรรศการนําเสนอผลการดําเนินงานฐานทรัพยากร เผย
แพร ประชาสัมพันธ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 255 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัด)
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โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อยางมั่นใจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการผลิตพืชปลอดภัย
กินได้อยางมั่นใจ โดยการฝึกอบรมให้เกษตรกรรู้วิธีการผลิตพืช
อยางปลอดภัย คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบ
แทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 243 ลําดับที่ 9)
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยุวเกษตรตําบลขนงพระ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ผสมผสานยุวเกษตรกรตําบลขนงพระ เชน การฝึกอบรมเยาวชน
ให้มีความรู้ในการทําเกษตรกรรม และประยุกตใช้สิ่งของที่เหลือ
จากการทําเกษตรให้เกิดประโยชนสูงสุด  คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 242 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตําบลขนงพระ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตําบลขนงพระ เพื่อลดต้นทุนคาใช้จายใน
การทําเกษตรกรรม คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 247 ลําดับที่ 18)
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตําบลขนงพระ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมตําบลขนงพระ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้กับประชาชนในตําบลขนงพระ คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 248 ลําดับที่ 19)
(สํานักปลัด)
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โครงการมันไมแครเพลี้ยแป้ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมันไมแครเพลี้ย
แป้ง เชน การฝึกอบรมให้ความรู้แกเกษตรกรในการป้องกันและ
กําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง โดยใช้วิธีการลดต้นทุนที่ใช้ใน
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 244 ลําดับที่ 11)
(สํานักปลัด)
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โครงการสํารวจศึกษาพืชสมุนไพรสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจศึกษาพืช
สมุนไพรสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คาใช้จาย เชน การสํารวจ
พรรณไม้สมุนไพรในชุมชน การขึ้นทะเบียนพรรณไม้ เพื่อสงเสริม
การยกระดับการปลูกสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสร้างราย
ได้ให้กับประชาชน และพัฒนาสูการเป็นแหลงเรียนรู้ด้าน
สมุนไพร คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 241 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมพัฒนาการสกัดสมุนไพรท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาการ
สกัดสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อสงเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน
ในการตอยอดทางเศรษฐกิจ คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 247 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ในการคุ้มครอง ดูแล บํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เชน การสงเสริม สนับสนุน การจัดฝึก
อบรม เป็นต้น คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่  4 เมษายน 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
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งานกิจการประปา รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะ
เบท น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
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 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอรน้ํา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปิด - ปิดแกส อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ฯลฯ
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ําได้ (ซับเมิรช) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมได้ (ซับเมิรช) พร้อม
อุปกรณ เชน สายไฟ เชือก สลิง อุปกรณประกอบบอน้ํา
บาดาล และอื่น ๆ เพื่อใช้สําหรับบอบาดาลของระบบประปาหมู
บ้าน ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลขนง
พระ ฯลฯ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ฯลฯ
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,299,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 855,938

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

945,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ

400,000

ทุนการศึกษา 40,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,299,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 855,938

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

945,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ

400,000

ทุนการศึกษา 40,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

15,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,884,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,336,720 1,638,360 1,265,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,530

เงินประจําตําแหนง 264,000 60,000 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 262,560
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

15,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,884,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,648,500 10,888,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,530

เงินประจําตําแหนง 60,000 444,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 262,560
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,984,190 1,941,600 1,350,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

173,160 120,000 178,740

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 50,000 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000 5,000 2,500

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

90,000 20,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

30,000 5,000 2,500

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

30,000

คาจ้างเหมาบริการ 950,000 150,000 500,000

คาธรรมเนียม 60,000 10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,364,412 8,640,802

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

111,720 583,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 1,100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000 42,500

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 135,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

5,000 42,500

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

30,000

คาจ้างเหมาบริการ 400,000 2,000,000

คาธรรมเนียม 75,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 5,000 10,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

140,000 40,000 15,000

โครงการกิจกรรมสง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 215,000

โครงการกิจกรรมสง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

50,000

โครงการมอบเกียรติ
บัตรให้กับบุคคลหรือ
หนวยงานที่ให้บริการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์กร

5,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํา
งาน                         
   
 ของคณะผู้
บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต
.ขนงพระ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น                     
      
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 40,000 100,000 200,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

50,000

โครงการมอบเกียรติ
บัตรให้กับบุคคลหรือ
หนวยงานที่ให้บริการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์กร

5,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํา
งาน                         
   
 ของคณะผู้
บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบต
.ขนงพระ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น                     
      
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 490,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาลปี
ใหม

5,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการเด็กดับเพลิง 10,000

โครงการตั้งดานชุมชน
ชวง 7 วันอันตรายลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครท้องถิ่น
ป้องกันไฟป่า

10,000

โครงการฟื้นฟูและชวย
เหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและ
ผู้ประสบสาธารณภัย
อื่นๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาลปี
ใหม

5,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนน  ชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการเด็กดับเพลิง 10,000

โครงการตั้งดานชุมชน
ชวง 7 วันอันตรายลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครท้องถิ่น
ป้องกันไฟป่า

10,000

โครงการฟื้นฟูและชวย
เหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและ
ผู้ประสบสาธารณภัย
อื่นๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

5,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติ

10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 10,000 20,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลขนงพระ

10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม
ศึกษาแหลงเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

5,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติ

10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 10,000 40,000

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลขนงพระ

10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม
ศึกษาแหลงเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดีเดน

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.))

427,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

776,900

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหลงเรียนรู้ชุมชน

10,000

โครงการป้องกันการจม
น้ํา

30,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดีเดน

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.))

427,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

776,900

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหลงเรียนรู้ชุมชน

10,000

โครงการป้องกันการจม
น้ํา

30,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไอโอดีน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

โครงการพัฒนาความรู้
ในการคัดแยกขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย

30,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

200,000

คากําจัดขยะ 192,000

โครงการจัดทําคาพิกัด
แนวเขตองค์การบริหาร
สวนตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไอโอดีน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

โครงการพัฒนาความรู้
ในการคัดแยกขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย

30,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

200,000

คากําจัดขยะ 192,000

โครงการจัดทําคาพิกัด
แนวเขตองค์การบริหาร
สวนตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

10,000

โครงการวิเคราะห์น้ํา
บาดาล

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการตั้งครรภ์
กอนวัยอันควรของเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสร้างความเข้ม
แข็งในครอบครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน

10,000

โครงการวิเคราะห์น้ํา
บาดาล

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและชุมชน

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการตั้งครรภ์
กอนวัยอันควรของเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสร้างความเข้ม
แข็งในครอบครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากสารเสพติด

20,000

โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพิ่มรายได้ในอาชีพ

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กับกลุมสตรี

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลประจําปี

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตั้งกลุมทอง
เที่ยวเชิงเกษตร

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนด้านกีฬาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

10,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากสารเสพติด

20,000

โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ
และเพิ่มรายได้ในอาชีพ

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กับกลุมสตรี

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลประจําปี

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตั้งกลุมทอง
เที่ยวเชิงเกษตร

5,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนด้านกีฬาเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

10,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 20,000 20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฯ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถายทอดความ
รู้วิทยาการดําเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้อยางมั่น
ใจ

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตําบลขนงพระ

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ย
อัดเม็ดตําบลขนงพระ

โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมตําบลขนง
พระ

โครงการมันไมแคร์
เพลี้ยแป้ง

โครงการสํารวจศึกษา
พืชสมุนไพรสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถายทอดความ
รู้วิทยาการดําเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้อยางมั่น
ใจ

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรตําบลขนงพระ

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ย
อัดเม็ดตําบลขนงพระ

10,000 10,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมตําบลขนง
พระ

10,000 10,000

โครงการมันไมแคร์
เพลี้ยแป้ง

10,000 10,000

โครงการสํารวจศึกษา
พืชสมุนไพรสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรม
พัฒนาการสกัดสมุนไพร
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 335,000 80,000 30,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 20,000 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 2,072,900 150,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120,000 20,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 360,000 500,000 150,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 350,000 30,000 30,000 300,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000 30,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 220,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรม
พัฒนาการสกัดสมุนไพร
ท้องถิ่น

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 645,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,282,900

วัสดุกอสร้าง 600,000 610,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 340,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,010,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 710,000

วัสดุอื่น 150,000 160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 105,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 235,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
กลาง

5,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

30,600

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงิน
ฝาก CITIC

27,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV)  แบบ Smart TV

35,000

กล้องถายภาพนิ่งแบบ 
DSLR (EOS) EOS 
1500D kit

20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิง
กลาง

5,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

30,600

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงิน
ฝาก CITIC

27,000

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV)  แบบ Smart TV

35,000

กล้องถายภาพนิ่งแบบ 
DSLR (EOS) EOS 
1500D kit

20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอดแสดง
ภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

44,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

165,000 400,000 200,000 250,000

โครงการจัดซื้อกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงในเขต
ตําบลขนงพระ

1,000,000

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง 7,100

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอดแสดง
ภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

44,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,015,000

โครงการจัดซื้อกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้ง
บริเวณจุดเสี่ยงในเขต
ตําบลขนงพระ

1,000,000

เก้าอี้ทํางาน ขนาดกลาง 7,100

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

2,400,000

ตู้แชอาหาร 33,900

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน

55,900

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 19,140

พัดลมติดผนัง 4,780

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
150 ซีซี

84,300

iPad Gen 8 13,900

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

2,400,000

ตู้แชอาหาร 33,900

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน

55,900

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 19,140

พัดลมติดผนัง 4,780

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
150 ซีซี

84,300

iPad Gen 8 13,900

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต

13,000 13,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัด
อุณหภูมิยางมะตอย

แบบหลอคอนกรีตและ
เหล็กกระทุ้ง

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา
ได้ (ซับเมิร์ช)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
องค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เทอร์โมมิเตอร์วัด
อุณหภูมิยางมะตอย

1,890 1,890

แบบหลอคอนกรีตและ
เหล็กกระทุ้ง

31,800 31,800

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

24,500 24,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา
ได้ (ซับเมิร์ช)

300,000 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
องค์การบริหารสวน
ตําบลขนงพระ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   
(บริเวณห้าแยกประปา
ภูมิภาค – สามแยกบ้าน
ป้าสุวรรณ)
หมูที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ

1,150,800

เงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้   
(ซอยนายนเรศ)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้
(ซอยนายนคร คุ้มหลัง
โบสถ์)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านบุกระเฉด  
(ซอยบอหลวง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   
   
(บริเวณห้าแยกประปา
ภูมิภาค – สามแยกบ้าน
ป้าสุวรรณ)
หมูที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ

1,150,800

เงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้   
(ซอยนายนเรศ)

114,000 114,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้
(ซอยนายนคร คุ้มหลัง
โบสถ์)

331,200 331,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านบุกระเฉด  
(ซอยบอหลวง)

847,500 847,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย)

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้าน
ประดูบาก (ซอยนาย
ประภาส)

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงห้องน้ํา    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทน์หอม

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอางล้างหน้า     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ขนงพระเหนือ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโบนัน
ซา(ซอยผู้ใหญเนาว์)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอย
นายวีระ)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย)

664,700 664,700

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 7 บ้าน
ประดูบาก (ซอยนาย
ประภาส)

1,013,600 1,013,600

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงห้องน้ํา    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทน์หอม

50,000 50,000

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอางล้างหน้า     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ขนงพระเหนือ

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11 บ้านโบนัน
ซา(ซอยผู้ใหญเนาว์)

739,000 739,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอย
นายวีระ)

1,244,900 1,244,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 13 บ้านประดูงาม 
(ซอยพงษ์เพชร)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 
(ซอยบ้านนายแสงทอง 
ดรธงขวา)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านซับสวอง  
(ซอยบุญรักษา)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล(คุ้มซับตะเคียน - 
บ้านนายอํานวย)

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงห้องน้ํา      ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ
สวอง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 13 บ้านประดูงาม 
(ซอยพงษ์เพชร)

346,000 346,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 
(ซอยบ้านนายแสงทอง 
ดรธงขวา)

908,400 908,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านซับสวอง  
(ซอยบุญรักษา)

256,900 256,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมูที่ 15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล(คุ้มซับตะเคียน - 
บ้านนายอํานวย)

432,700 432,700

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงห้องน้ํา      ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ
สวอง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทน์หอม

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอางล้างหน้า  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะกู

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการเรียน
การสอนในยุค New 
Normal

20,000

โครงการทักษะด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงปลูก
หมอนเบอร์รี่และแก้ว
มังกร

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพชางตัดผม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
จันทน์หอม

100,000 100,000

โครงการซอมแซมปรับ
ปรุงอางล้างหน้า  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะกู

50,000 50,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการเรียน
การสอนในยุค New 
Normal

20,000

โครงการทักษะด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงปลูก
หมอนเบอร์รี่และแก้ว
มังกร

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพชางตัดผม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาทักษะ
การอานออกเขียนได้
ภาษาอังกฤษ

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพตามวิถีชีวิตใน
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สําหรับอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

3,733,800

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน

225,000

อุดหนุนอําเภอปากชอง 20,000

รวม 20,655,938 21,740,560 1,195,000 12,016,960 8,208,400 3,358,420 195,000 185,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาทักษะ
การอานออกเขียนได้
ภาษาอังกฤษ

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพตามวิถีชีวิตใน
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สําหรับอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

3,733,800

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน

225,000

อุดหนุนอําเภอปากชอง 20,000

รวม 12,194,722 100,000 650,000 80,500,000
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