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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

       
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

    งบกลาง รวม 11,987,597 บาท 
  งบกลาง รวม 11,987,597 บาท 
   งบกลาง รวม 11,987,597 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 82,000 บาท 

      

  
 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว  โดยปฏบิัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81  ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม –
 ธันวาคม) 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,029,200 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยคำนวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มข้ึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2549 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ลำดับที่ 3 หน้า 146 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,725,600 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดำเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มข้ึนสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
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พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2549 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่4 หน้า 146 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดำเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนายฯ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่5 หน้า 146 

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,440,000 บาท 

      

  
-เพ่ือสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่านั้น ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                                       
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560                         
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76 ลง
วันที่ 13 มกราคม 558                                                                    
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1064 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560                                                    
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1173 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560                                                        
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2560                                                           
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8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560                                                          
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลง
วันที่ 17 เมษายน 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่2 หน้า 145) 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 800 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
กิจการจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเส้นจราจร ทาสี
และตีเส้นจราจร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/
ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 144) 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 292,997 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560    
4. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

      

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 300,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
งบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท 1 ส่วน และรัฐบาล
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สมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่
ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วย
ความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะโดยึดประโยชน์สุขท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทางสังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502  ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 144) 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอนฉิม จำนวน 84,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 144) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป รวม 9,219,311 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,944,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2 จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน 1 จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  2 อัตรา จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
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ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน  1 อัตรา จำนวน  12 เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  2  อัตรา จำนวน 12 เดือน    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,195,200 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  จำนวน 12  อัตรา เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,064,280 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,057,240 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตรา ตามกรอบแผนอัตรกำลัง 3 ปี      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
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9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 84,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ระดับกลาง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดบั 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเงิน 84,000บาท 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  จำนวน
12 เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท    
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(3) หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จำนวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 181,680 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่3) พ.ศ. 2557 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 562,320 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จำนวน 12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  2 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล  จำนวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 11,040 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน
จ้าง 3 อัตรา  จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  2 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน  1 อัตรา 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

      

     งบดำเนินงาน รวม 1,850,111 บาท 
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   ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 275,000 บาท 

      

  
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จำนวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
2.ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภา ท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน  250,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
เลือกตั้ง เช่นคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  นายทะเบียน
อำเภอ เป็นต้น และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0818.2/ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
3. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
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ผลงาน  จำนวน  5,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ตามที่กฎหมายกำหนดและตามหนังสือสั่งการ 

      
  

       

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,160,111 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่งพิมพ์ต่างๆ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 610,111 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2549 
4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาด การยุติข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ . 2561 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือในโอกาสที่หน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยม
ชม การตรวจเยี่ยม การตรวจราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือ
สิ่งของ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2549 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบดูแลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งต้องมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในศูนย์ฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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3)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศนูย์
ปฏิบัติการร่วม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ทางราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2562 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 250,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมตามที่กฎหมายกำหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการ
จัดทำโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0818.2/ว 4149 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีพ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่3 หน้า 236) 

    ค่าใช้จ่ายในการวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรังวัดที่ดินสาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูและรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง พ.ศ. 2553 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3.รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
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เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้าน
ชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ๊น
เตอร์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      
  

       

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
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3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์มูฟ
วิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้ ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคื
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสงฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ ล้อ ถัง
น้ำมัน ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      
  

       

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบลงทุน รวม 2,410,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,410,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก10 ช่วง 4ชั้น สำหรับเก็บเอกสาร
จำนวน 2 หลัง ตามราคามาตรฐานท้องถิ่นกำหนด 

      

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  
-ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
ขนาด 6 ตัน : 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ 

จำนวน 15,000 บาท 
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-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ  จำนวน  15,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 4 หน้า 109) 

      

     งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

      



26 
 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,804,620 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,950,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,950,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,428,860 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกอง
คลัง จำนวนตำแหน่งและอัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2555-
2557) เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้  เจ้าพนักงานพัสดุ  ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2)  
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ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      
  

       

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,780 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวนตำแหน่ง
และอัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557)        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดบั 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล เช่นตำแหน่ง        
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  จำนวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 431,040 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากำลังพนักงาน
จ้าง 4 ปี เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามบัญชีอัตรา
ค่าจ้าง (พนักงานจ้าง) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 38,640 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัด กองคลัง  จำนวนตำแหน่งและอัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงาน
จ้าง  4  ปี เช่น ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน       
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  งบดำเนินงาน รวม 737,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน        

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างประจำ  ตาม ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาขงบุตรฯ         
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

      

   ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รบัจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะคา่ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะคา่ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ ค่าขนส่ง ค่าภาษี คา่ประกันภัย คา่

      



32 
 

ติดตั้ง  เป็นตน้ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่
ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้าน
ชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ 

หีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

      

  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์  เมาส์ พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      
  

       
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความ
รวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 72,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  งบลงทุน รวม 117,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 117,300 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 42,300 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 32,000 บีทียู  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์ของทางราชการ) 

      

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 44,400 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถจักรยานยนต์(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามบัญชีกระทรวง ICT)       

    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(ink tank printer) จำนวน 8,600 บาท 

      

  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  2 เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (รายละเอียดตามบัญชีกระทรวง ICT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



38 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 200,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือ
ค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมอ่ืนๆ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เลือน  พ.ศ. 2553   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่5 หน้า 114 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ อปพร. จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพ่ิมศักยภาพ อป
พร. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
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เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย อปพร. พ.ศ. 2560 
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2557 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่2 หน้า 111) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 111) 
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    ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  พ.ศ. 2553   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่3 หน้า 112) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ที่จำเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      

      งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 30,000 บาท 
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-เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและค่าติดตั้ง 
(ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล) 
(เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  

      

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 465,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 395,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 395,880 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 363,480 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
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มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 32,400 บาท 

      

  
- เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)  จำนวน 32,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ในอัตราเดือนละ 2,700
บาท จำนวน 12 เดือน  
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 86,400 บาท 
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 54,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ระดับกลาง  
(2) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)  จำนวน 32,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ในอัตราเดือนละ 2,700
บาท จำนวน 12 เดือน  
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน(กองคลัง)  จำนวน 48,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
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5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      
  

       

  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคอนฉิม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคอน
ฉิม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553   
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ มท 0808.2/ว 3795 ลง
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่6 หน้า 115) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอัคคีภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการ
ฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553   
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่4 หน้า 113) 
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   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาดับเพลิง สายส่งน้ำ หัวแยกสาม
ทาง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,151,362 บาท 
  งบบุคลากร รวม 538,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 538,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 496,320 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตำบล ตำแหน่ง และอัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
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ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 

  งบดำเนินงาน รวม 1,232,642 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง  
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       



50 
 

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562)  
2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 116) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และ
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พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
1)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ. ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   ค่าวัสดุ รวม 875,642 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้าน
ชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 815,642 บาท 

      

  
        วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
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- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
      คา่อาหารเสริม(นม)  จำนวน  785,642  บาท 
(1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
คอนฉิม จำนวน 185,871.40 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ฉิม   จำนวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให ้ 
(2)  อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 599,770.60บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ)   จำนวน 260 วัน และ อบต.ตั้งสมทบให้ ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

      

  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่5 หน้า 119) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
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ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้าฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
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3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์  เมาส์ พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
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   ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังดัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

  งบลงทุน รวม 65,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 65,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการ) 

      

    ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 11,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการ) 

      

    ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 11,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการ) 

      

    บอร์ดกระจกบานเลื่อนแบบมีขาตั้ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดกระจกบานเลื่อน (รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ของทางราชการ) 

      

    พัดลมติดผนัง จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการ) 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 25,100 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ของทางราชการ) 
 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,314,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,314,600 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,314,600 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)อัตรามื้อละ
21 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพ่ิม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,336,990 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,886,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,886,480 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,061,748 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตำแหน่ง  คร ูจำนวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีพ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      
  

       

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 234,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง คร ูจำนวน 1 อัตราและชำนาญ
การพิเศษตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 405,600 บาท 
      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน       
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จ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีพ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 185,132 บาท 

      

  
 1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. เงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตราเป็น
เงิน  180,132 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 450,510 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท 
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 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (เงิน
อุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 400,510 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค ์ ได้แก ่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้าง
เหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัด
งาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่8 หน้า 120) 

      



62 
 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกีย่วข้อง ตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒    

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
3 ศูนย ์

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
พาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒    

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

จำนวน 20,000 บาท 

      
  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา       
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เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒    

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒          
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที่ 4 หน้า 118)       

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค ์ ได้แก ่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่า
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ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่3 หน้า 117) 

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)) 

จำนวน 164,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)) เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน อัตราละ 1,700 บาท/คน   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่7 หน้า 120) 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

จำนวน 41,710 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด
การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-
5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่7 หน้า 120) 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

จำนวน 29,100 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 -
 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3929 ลง
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่7 หน้า 120) 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับ
เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

จำนวน 17,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3929 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่7 หน้า 120) 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 

จำนวน 17,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.4/ ว 2070 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 510,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 330,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ตำบลคอนฉิมและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่8 หน้า 125) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่า
เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้       
1.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ. 2543                     
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535       
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่2 หน้า 122)   

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ์เวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็นในงานบริการ
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แพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
 
1. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม                                                                                   
3. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 121) 

    ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สำหรับรถกู้ชีพ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรง ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
  2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยาง
รถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสงฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ ล้อ ถัง
น้ำมัน ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

      
  

       

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่10 หน้า 127) 

      

    อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
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ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที่ 10 หน้า 127) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 237,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 237,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 237,600 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 237,600 บาท 

      

  
 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตรา ตามกรอบแผนอัตรกำลัง 3 ปี      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

      



74 
 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนบท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค  บ้านคอนฉิม  หมู่
ที ่1 สายหนองสามเหลี่ยมท่าเยี่ยม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 184  ลำดับที่ 76)  

      

    
อุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนบท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค  บ้านคอนฉิม
พัฒนา  หมู่ที ่9 สายโนนเปือย   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 190 ลำดับที่  82)       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - ตำบล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 1 หน้า 237) 

      

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 505,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 345,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค ์ ได้แก ่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
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ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้                                       
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 7 หน้า 137) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 8 หน้า 138) 

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบล
คอนฉิม 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ตำบลคอนฉิม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึก  อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 133) 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตำบลคอนฉิม 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึก  อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 9 หน้า 138)     

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึก  อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 1 หน้า 234)  

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม จำนวน 20,000 บาท 
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-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึก  อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 1 หน้า 133) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการ
อบรมสำหรับการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 4 หน้า 134) 

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
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ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 5 หนา้ 135) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลคอนฉิม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลคอนฉิม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้
เข้ารับการฝึก  อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการ
จัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 133) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
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สำหรับการจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 233) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการ
อบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 6 หน้า 136) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  20,000 บาท เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 108) 
 
 
  

      

    
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 
2565 

จำนวน 20,000 บาท 
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-อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุน 
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ 2565  จำนวน  20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 132) 

      

    อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  20,000 บาท เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 108) 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

โครงการตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง 
   -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคอนฉิม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี1 )  

จำนวน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 
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  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลุกปิงปอง ไม้
ตีปิงปอง ตะกร้อ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 5 หน้า 108) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท 
      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่       
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คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลุกปิงปอง ไม้
ตีปิงปอง ตะกร้อ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที ่5 หน้า 108) 
 
 
 
  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จำนวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญต่างของ
ชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจ
หน้าที่  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2549   
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง(รำงานไหม) จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง(รำงาน
ไหม) ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 1 หน้า 139) 
 
  

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรม
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้                     
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559                 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 3 หน้า 140) 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันออก
พรรษา 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรม
วันออกพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทาง
ศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้                      
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 8 หน้า 143) 

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรม
บุญเดือนหกหรือบุญเดือนเจ็ด 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้าย
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โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้                      
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 2 หน้า 140) 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีกิจกรรมบุญ
คูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเช่น ค่าจ้างเหมาทำป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้                      
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 7 หน้า 143) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการ
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ลำดับที่ 6 หน้า 142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 435,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 435,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 435,600 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 393,600 บาท 

      

  
                                                                                    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่น จำนวน ตำแหน่ง และอัตรา ตามกรอบแผนอัตรกำลัง 3 ปี โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที1่1) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      
  

       

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 



90 
 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จำนวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
  

      

 งานก่อสร้าง รวม 3,735,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 485,220 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 485,220 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 324,360 บาท 

      

  
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ตำแหน่ง และอัตรา ตามกรอบแผนอัตร
กำลัง 3 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  นายช่างโยธา จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที1่1)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
 
9) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
                                                                                        

      
  

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 158,880 บาท 
      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน       
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จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,980 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 901,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ  จำนวน 20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน
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ฉิม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

    ค่าจ้างออกแบบ และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน จำนวน 30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก       



94 
 

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  
   1.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2562 
2. ค่าซ่อมแซมถนน/ทางระบายน้ำในเขตตำบล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน/ทางระบายน้ำทุกประเภทในเขตตำบลคอนฉิม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา            
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ค่าซ่อมแซมระบบผลิตประปา   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ใช้น้ำ                                                                 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 

      
  

       

   ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3.รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้าน
ชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์        
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บัลลาร์ด  เบรกเกอร์ ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะรายทางที่ติดตั้ง        
ใหม ่เช่น โคมไฟพร้อมขาหรือก้าน  แผงบังคับไฟ  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัว
แร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์มูฟ
วิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้  ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
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ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
      

  
       

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังนี้  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      
  

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
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ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับ
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เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์  เมาส์ พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
  

      
  

       

  งบลงทุน รวม 2,349,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 57,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก  จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,500 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษขนาด A4       
โดยมีคุณลักษณะดังนี้       
   -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต       
   -มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi        
   -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี      
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   -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี      
   -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้      
   -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ ฯลฯ       
ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562       

    อุปกรณ์จัดเก็บ Log  File  ระบบเครือข่าย  แบบที่ 1 จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง อุปกรณ์จัดเก็บ Log  File  ระบบเครือข่าย  (ตาม พรบ.ว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550  มาตรา 26)โดยมี
คุณลักษณะดังนี้     
 -เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานฯ        
 -สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ syslog ของ
อุปกรณ ์ เช่น Router, Switch, Server เป้นต้น ได ้       
   -สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคับใช้ ฯ        
ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่15 พฤษภาคม  2562        

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,292,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    1.ค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่  หมู่ที ่2  (สาย
ดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 68.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก   ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148  ลำดับที่ 4)        

      

    2.ค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่3  (สาย
นาพ่อเสวรยน ถึง นา แม่จันทร์ )        
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 85.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ไม่น้อยกว่า  340 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.คอนฉิม
กำหนด)        
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 150  ลำดับที่ 8)        
    3.ค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4 จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงบัง  หมู่ที ่4 (สายนาพ่อ
บุญเพ่ิม  ชัยสา)        
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 63.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ไม่น้อยกว่า  252 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.คอนฉิม
กำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152  ลำดับที่ 11)        

      

    4.ค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4 จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงบัง  หมู่ที ่4 (สายบ้านดง
บัง - แยกบ้านโนนสวรรค์)        
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 63.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ไม่น้อยกว่า  252 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.คอนฉิม
กำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 151  ลำดับที่ 9)        

      

    5.ค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 7 (สายบ้าน
โคกสว่าง-โรงข้าวแตนฯ)        
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 85.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ไม่น้อยกว่า 340  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.คอนฉิม
กำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157  ลำดับที่ 22)        

      

    6.ค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่6 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ภายในหมู่บ้าน       
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า213  ลำดับที่ 107)       

      

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าชดเชยกรณีชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)       
ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931        

      



104 
 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562       
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    

1.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่
อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159  ลำดับที่ 25-26)        

จำนวน 200,000 บาท  

    2.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลน
ที่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160  ลำดับที่ 27-29)        

      

    3.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลน
ที่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 166-168  ลำดับที ่41-45)        

      

    4.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ
แปลนที ่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 153  ลำดับที่ 14)        

      

    5.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลน
ที่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 169-171  ลำดับที ่47-52)        

      

    6.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลน
ที่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 174-176  ลำดับที ่57-61)        

      

    7.ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดเสียหาย  ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลน
ที่อบต.คอนฉิมกำหนด)        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 174-176  ลำดับที ่57-61)   
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    8.ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม จำนวน 60,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม (ตาม
แบบแปลนที่อบต.คอนฉิมกำหนด)(กองการศึกษา)        

      

    9.ค่าปรับปรุงพื้นที่/อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่/บำรุงรักษา/ อาคารสำนักงาน (กองช่าง)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท 
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  งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลคอนฉิม 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลคอนฉิม ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2  พ.ศ.2549 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลำดับที ่1 หน้า 224 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

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

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  เคียว สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบน
โธส ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์
ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

 


