




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร







คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 74,054.70 70,100.00 177,200.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

17,073.50 14,800.00 17,900.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 201,963.60 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 650.00 600.00 700.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 293,741.80 307,500.00 417,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,878,524.44 27,092,500.00 28,282,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,878,524.44 27,092,500.00 28,282,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 44,697,134.19 48,600,000.00 46,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

44,697,134.19 48,600,000.00 46,000,000.00

รวม 72,869,400.43 76,000,000.00 74,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 23,535,919.00 28,374,000.00 27,907,460.00

งบบุคลากร 18,626,072.00 21,933,360.00 20,955,480.00

งบดําเนินงาน 8,931,803.49 12,154,240.00 12,687,260.00

งบลงทุน 9,909,043.00 9,950,400.00 8,797,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,638,738.70 3,588,000.00 4,352,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 64,641,576.19 76,000,000.00 74,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,215,008

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,059,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,132,372

แผนงานสาธารณสุข 3,224,040

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,716,280

แผนงานเคหะและชุมชน 695,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,110,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,927,400

แผนงานการเกษตร 1,642,680

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,907,460

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,700,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,907,460 27,907,460
    งบกลาง 27,907,460 27,907,460

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,510,840 1,961,760 355,320 7,827,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,418,840 0 0 2,418,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,092,000 1,961,760 355,320 5,409,080

งบดําเนินงาน 3,468,288 803,000 51,000 4,322,288
    คาตอบแทน 413,000 198,000 21,000 632,000

    คาใช้สอย 1,988,288 515,000 30,000 2,533,288

    คาวัสดุ 560,000 85,000 0 645,000

    คาสาธารณูปโภค 507,000 5,000 0 512,000

งบลงทุน 42,800 0 22,000 64,800
    คาครุภัณฑ 42,800 0 22,000 64,800

รวม 9,021,928 2,764,760 428,320 12,215,008

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 524,760 0 524,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 524,760 0 524,760

งบดําเนินงาน 475,000 60,000 535,000
    คาตอบแทน 130,000 0 130,000

    คาใช้สอย 230,000 60,000 290,000

    คาวัสดุ 115,000 0 115,000

รวม 999,760 60,000 1,059,760

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 6,518,400 0 6,518,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,518,400 0 6,518,400

งบดําเนินงาน 753,000 2,983,972 3,736,972
    คาตอบแทน 352,000 0 352,000

    คาใช้สอย 340,000 1,286,250 1,626,250

    คาวัสดุ 60,000 1,697,722 1,757,722

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,877,000 2,877,000
    เงินอุดหนุน 0 2,877,000 2,877,000

รวม 7,271,400 5,860,972 13,132,372

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,541,040 0 1,541,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,541,040 0 1,541,040

งบดําเนินงาน 864,000 420,000 1,284,000
    คาตอบแทน 143,000 0 143,000

    คาใช้สอย 340,000 420,000 760,000

    คาวัสดุ 380,000 0 380,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 59,000 0 59,000
    คาครุภัณฑ 59,000 0 59,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 0 340,000
    เงินอุดหนุน 340,000 0 340,000

รวม 2,804,040 420,000 3,224,040

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,262,280 0 1,262,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,262,280 0 1,262,280

งบดําเนินงาน 414,000 0 414,000
    คาตอบแทน 193,000 0 193,000

    คาใช้สอย 140,000 0 140,000

    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

รวม 1,676,280 40,000 1,716,280

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 0 150,000 150,000
    คาใช้สอย 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 545,000 0 545,000
    เงินอุดหนุน 545,000 0 545,000

รวม 545,000 150,000 695,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 260,000 560,000
    คาใช้สอย 150,000 260,000 410,000

    คาวัสดุ 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 550,000 550,000
    เงินอุดหนุน 0 550,000 550,000

รวม 300,000 810,000 1,110,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,902,400 0 1,902,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,902,400 0 1,902,400

งบดําเนินงาน 1,351,000 0 1,351,000
    คาตอบแทน 235,000 0 235,000

    คาใช้สอย 580,000 0 580,000

    คาวัสดุ 535,000 0 535,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000

งบลงทุน 0 8,674,000 8,674,000
    คาครุภัณฑ 0 213,000 213,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 8,461,000 8,461,000

รวม 3,253,400 8,674,000 11,927,400

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 1,378,680 1,378,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,378,680 1,378,680

งบดําเนินงาน 264,000 264,000
    คาตอบแทน 38,000 38,000

    คาใช้สอย 170,000 170,000

    คาวัสดุ 55,000 55,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 1,000

รวม 1,642,680 1,642,680

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 375.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 86.48 151.07 100.00 100.00 % 200.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 13,105.81 16,530.63 16,000.00 631.25 % 117,000.00
     ภาษีป้าย 37,498.00 57,373.00 54,000.00 11.11 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 51,065.29 74,054.70 70,100.00 177,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,677.20 2,473.50 3,000.00 -16.67 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 40.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,970.00 1,600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 300.00 100.00 300.00 % 400.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 9,400.00 11,900.00 4,000.00 200.00 % 12,000.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 601.34 0.00 400.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

38,600.00 800.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 53,288.54 17,073.50 14,800.00 17,900.00

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:44:50 หนา : 1/3



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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 221,603.95 201,963.60 220,000.00 0.00 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,603.95 201,963.60 220,000.00 220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 500.00 650.00 500.00 40.00 % 700.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500.00 650.00 600.00 700.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 517,805.93 518,827.17 500,000.00 4.00 % 520,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,408,100.52 11,911,392.37 10,960,000.00 9.49 % 12,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,252,351.03 4,738,822.73 4,500,000.00 6.67 % 4,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 61,346.57 77,900.29 70,000.00 11.43 % 78,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,852,064.77 9,331,488.76 9,500,000.00 -0.66 % 9,437,500.00
     คาภาคหลวงแร 73,089.29 78,323.59 74,000.00 8.11 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 78,499.05 51,501.28 80,000.00 -27.50 % 58,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 685.34 337.25 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,197,779.00 1,161,771.00 1,400,000.00 -7.14 % 1,300,000.00

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:44:50 หนา : 2/3



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

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 8,160.00 8,000.00 2.50 % 8,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,441,721.50 27,878,524.44 27,092,500.00 28,282,200.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 43,685,718.00 44,697,134.19 48,600,000.00 -5.35 % 46,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 43,685,718.00 44,697,134.19 48,600,000.00 46,000,000.00
รวมทุกหมวด 69,453,897.28 72,869,400.43 76,000,000.00 74,700,000.00

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:44:50 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 74,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 177,200 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงป (2564)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 117,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากมีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางลง 90%
 เปนจายเต็มจํานวน จึงคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 17,900 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
สุราเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชยเพิ่มขึ้น
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 400 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งคาดการณวาจะไดรับคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บก
ไมแตกตางจากปที่แลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 700 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 700 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับประมาณการรายรับของป (2565)
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,282,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,800,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.จัด
สรรรายไดฯเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 78,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,437,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงแรเพิ่มขึ้น
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 58,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงปิโตรเลียมเพิ่ม
ขึ้น

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยาน
แหงชาติเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 8,200 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผาน
มา(2564) เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมและคาใช
น้ําบาดาลใกลเคียงกันกับปที่แลว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 46,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 46,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

อําเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,907,460 บาท
งบกลาง รวม 27,907,460 บาท

งบกลาง รวม 27,907,460 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณได้ดังนี้  คาจ้างตามงบประมาณรายจาย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก
พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แกนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
พนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี 
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้
สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 9,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ ให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) มติ ครม.เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้
สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:46:58 หน้า : 3/248



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500  บาท ตอเดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้
สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
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โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
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16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
งคกรปกครองสวนท้องถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
(สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่น ตาม
มาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
(สํานักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 574,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนข้าราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลให้จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัด
ทิ้ง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ  คํานวณจายได้  ดัง
นี้  ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้ประมาณการไว้
ที่  74,700,000 บาท – 46,000,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 28,700,000 X 2/100 = 574,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณรายรับในงบประมาณราย
จายประจําปี สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 345,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบ และประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,021,928 บาท

งบบุคลากร รวม 5,510,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิจํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,120
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 253,440 บาท และคาตอบ
แทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 278,640  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลวาริชภูมิจํานวน1อัตราๆ ละ 1,900
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
จํานวน 2  อัตราๆละ 950 บาท/เดือน จํานวน12 เดือนเป็น
เงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ จํานวน 1อัตราๆละ1,900 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิจํานวน2 อัตราๆ ละ 950
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิจํานวน 1 อัตราๆ ละ7,560 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:46:59 หน้า : 13/248



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ 11,610 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  139,320  บาท คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลวาริชภูมิ 9,500 บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 114,000 บาท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน15 คนจํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน1,360,800 บาท คาตอบแทนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 90,720  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,092,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,294,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 12  เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และ
หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว313 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ให้พนักงาน
สวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง และ
ระดับกลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง และ
ระดับกลาง ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ได้รับ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 563,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในหนวยงานและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 3,468,288 บาท
ค่าตอบแทน รวม 413,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
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เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 110,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้ได้รับบํานาญ
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,988,288 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
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หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
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อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริหารขององคการบริหารสวนตําบล  เป็น
ต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการ
ติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2) คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จพระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3) คาพานพุมดอกไม้พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลาสําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
4) คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยว
ข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํา
งาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
    4.1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
    4.2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
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กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   4.3.การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
   4.4.การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
   4.5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   4.6.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
   4.7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
6) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 
7) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระ
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เบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 143,288 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
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ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการเลือกตั้งในระดับอื่น โดย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการ
จัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้
สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดซื้อ
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หีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โตะ เก้าอี้ สําหรับ
จัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง คาจ้างจัดสถานที่และจ้างเหมาทํา
ความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการเลือกตั้ง คา
จัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง คาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ที่ไมมี
แอลกอฮอล คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่เลือก
ตั้ง คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการเลือกตั้ง คาวัสดุวิทยา
ศาสตรการแพทย เชน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลสําหรับทํา
ความสะอาดมือ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริ
หารานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 88 ลําดับที่ 8)

โครงการจัดงานตางๆ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญตางๆ ตามวาระ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 69 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต
.สัญจรพบประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต.สัญจรพบ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 87  ลําดับที่ 6)
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โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการดําเนินงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ให้ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการดําเนินงานด้านตางๆ  โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 86 ลําดับที่ 2)
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาเชาที่
พัก คาจ้างเหมารถ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 87 ลําดับที่ 5)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสง
เสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้า
ใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริม
สร้างภาพลักษณของหนวยงานให้มีความโปรงใสและเป็น
ธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 86 ลําดับที่ 3)
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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย ของข้า
ราชการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 87 ลําดับที่ 4)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:46:59 หน้า : 39/248



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
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ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:46:59 หน้า : 43/248



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

วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส และ
อื่นๆ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบังคับสัตว    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 507,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
ไฟฟ้าบริการสาธารณะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวาริช
ภูมิ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการและคา
ภาษีในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลวาริชภูมิ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร  คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตของหนวยงาน และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ Cloud,web hosting) รองรับโด
เมนของเว็บไซตหนวยงานตอปี 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 42,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,800 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens

จํานวน 27,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้า 63 ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน วิดี
โอโปรเจคเตอร ดาต้าโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพสัญญาณ
คอมพิวเตอรและวิดีโอ แอลซีดีโปรเจคเตอร หรือดีแอลพีโปรเจค
เตอร เป็นต้น
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จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอรเตอรไฟฟ้า จํานวน 14,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอรเตอรไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้า 62 ดังนี้
1) ขนาดเส้นทแยงมุม 12 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84
 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกลองได้ บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซหรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220
 โวลต 50 เฮิรตซ
หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (คาโดย
ประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,764,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,961,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,961,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,204,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 25,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน  12
  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,360 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 12  เดือน ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 803,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท
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-- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ โดยดําเนิน
การดังนี้
1. ปรับปรุงงชั้นข้อมูลหลักเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นไฟลดิจิตอล ดู
จากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย
2.ปรับปรุงชั้นข้อมูลแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นไฟลดิจิตอล ดู
จากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย ประกอบกัน
3. ปรับปรุงชั้นข้อมูลให้ครอบคลุมขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็น
ไฟลดิจิตอล ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย
4.ปรับชั้นข้อมูล แปลงที่ดิน (LOT) ตามรูปแปลงดิจิตอล โดยใส
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ข้อมูล (ZONE _ID, BLOCK_ID, LOT, PARCEL_COD, SURVEY)
5. ลงรหัสแปลงที่ดินแตละแปลงตรงตามข้อมูลในแผนที่แมบท
5.1สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย และเอกสารข้อมูล
ที่ดินที่คัดลอกมาแตละแปลงที่ดินไว้ด้วยกันโดยเรียงตามรหัส
แปลงที่ดิน (Lot) ในแตละเขตยอย (Block)
5.2 การสํารวจข้อมูลภาคสนาม จํานวนไมน้อยกวา 2,000 แปลง
ดิน ตามงบประมาณ พร้อมบันทึกลงในระบบ
โปรแกรม LTAX3000 V4.0 
6.ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับ
แปลงที่ดินที่คัดลอกจากสํานักงานที่ดิน การสํารวจข้อมูลภาค
สนามต้องตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่คัดลอก ชื่อเจ้าของที่ดิน จัดเก็บ
ข้อมูลการใช้ประโยชน สํารวจโรงเรือน ป้าย  ดังนี้
6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่คัด
ลอกจากสํานักงานที่ดิน
6.2 สํารวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชนที่ดิน โดย
ยึดตามหลักกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
6.3 สํารวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้าง และการใช้ประโยชนขนาด จํานวนชั้น ประเภท 
6.4 สํารวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย 
6.5 การจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท. ๗) ขนาด A๔ 
 7. จัดทําแผนที่ภาษีหลังจากเดินสํารวจข้อมูลภาคสนามแล้ว ให้
ปรับข้อมูลแปลงที่ดินในแผนที่แมบทให้ถูกต้อง ปรับเลขประจํา
แปลงที่ดินใหม ลงข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดิน
- ตามพระราชบัญญัติ หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 86 ลําดับที่ 1)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
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ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
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ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
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เพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
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สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 428,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12 เดือน  โดย
จายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
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เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ปี 2564 ข้อ 12 ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB  
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
9) สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 999,760 บาท
งบบุคลากร รวม 524,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 524,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 381,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
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กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในหนวยงานและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/คาตอบแทน อปพร.เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป ให้กับอาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แหงพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหาร
ท้องถิ่นแหงนั้น หรือ อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แหงพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้
บริหารท้องถิ่นแหงนั้น/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือก
ตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
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คราว/คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
10) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:00 หน้า : 78/248



อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
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รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
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ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
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2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
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เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 90 ลําดับที่ 8)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 89 ลําดับที่ 4)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
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2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกาย แบงออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:00 หน้า : 94/248



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิงแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาล
ปีใหม  เทศกาลสงกรานต  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 75  ลําดับ 2)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,271,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,518,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,518,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,241,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  เงินเดือนพนักงาน
ครู จํานวน 12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4
/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
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จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ
รองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 201,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้า
ที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน  12
  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

เงินวิทยฐานะ จํานวน 495,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยาฐานะของพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้า
ที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,454,160 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้า
ที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:00 หน้า : 100/248



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างใน
หนวยงาน จํานวน 12  เดือน ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างใน
หนวยงาน จํานวน 12  เดือน ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้า
ที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 753,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
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5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
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การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
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พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
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ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,860,972 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,983,972 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,286,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดตกแตงสถาน
ที่ เวที คาวัสดุอุปกรณในการจัดซุ้มกิจกรรม คาของ
ขวัญ รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 74  ลําดับ 1)
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด. จํานวน 1,196,250 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ จํานวน 8
 แหง เป็นเงิน 771,750 บาท (150x21x245)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 74 ลําดับที่ 3)
2) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 8 ศูนย เป็นเงิน 255,000 บาท (150x1,700)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 75 ลําดับที่ 4)
3) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   3.1. คาหนังสือเรียน (150x200)  เป็นเงิน   30,000   บาท
   เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
   3.2. คาอุปกรณการเรียน (150x200) เป็นเงิน30,000   บาท
   เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
   3.3. คาเครื่องแบบนักเรียน (150x300)เป็นเงิน 45,000  บาท
  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
   3.4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (150x430)เป็นเงิน 64,500บาท
   เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 75 ลําดับที่ 7)
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ค่าวัสดุ รวม 1,697,722 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,697,722 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว คาอาหารเสริม (นม) ให้
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วาริชภูมิ จํานวน 8
 ศูนย (150x260x7.82)  เป็นเงิน  304,980  บาท 
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ตั้งแตเด็กอนุบาลและเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 6 โรงเรียน  (685x260x7.82
)  เป็นเงิน 1,392,742  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า  60  ลําดับ  3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,877,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,877,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในเขตตําบลวาริชภูมิ จํานวน 2,877,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ตั้งแตเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 6
 โรงเรียน (685x21x200) = 2,877,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 75  ลําดับที่ 6)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,804,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,541,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,541,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,074,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 91,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และ
หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว313 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ให้พนักงาน
สวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง และ
ระดับกลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง และ
ระดับกลาง ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ได้รับ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในหนวยงานและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 864,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
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เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  คาใช้จายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PN 2.5  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรค
- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้าย
มาสูคน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
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รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
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ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2545
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค
17) หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  เรื่อง ขอ
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ความรวมมือดําเนินมาตาการป้องกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุง
ลายปี 2563
18) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
19) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
20) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
21) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
22) หนังสือเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PN 2.5  ดังนี้ 
22.1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว
 0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
22.2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
22.3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
22.4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 3781 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564  
22.5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 3994 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
22.6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 139 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564  
23) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
24) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะหมวดราย
จายอื่นๆ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
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เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:00 หน้า : 137/248



 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้า 43
 ดังนี้
1) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
2) ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมน้อยกวา 1.2 ลิตร
3) ถังบรรจุน้ํายาเคมีไมน้อยกวา 5 ลิตร
4) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
5) มีอุปกรณพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 340,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 17 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 ให้กับกรรมการหมู
บ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสม
ของบริบทในพื้นที่ และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
ราชการเป็นสําคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุด
หนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่  2  หน้าที่  99)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดซื้อ
น้ํายาพนหมอกควัน คาจัดซื้อทรายอะเบท และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือ สปสช. ที่ 5.38/165 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 76  ลําดับ  1)

โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น สร้างสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเดิน วิ่ง ปั่น
สร้างสุขภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาของรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 76  ลําดับ  2)
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โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการธนาคาร
ขยะและการคัดแยกขยะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
วัสดุ  อุปกรณประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 84  ลําดับ  2)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาจัดซื้ออุปกรณวัคซีน เชน เข็ม ไซริงค ฯลฯ เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของปีที่ผานมาบวกเพิ่มร้อยละ 20 เนื่องจากเป็นข้อมูลการ
คํานวณทางเทคนิคจากกรมปศุสัตวและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 77  ลําดับ 5)
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โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัส
อาหาร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 77 ลําดับที่ 7)

โครงการอบรมอาสาปศุสัตวตําบลวาริชภูมิ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
อาสาปศุสัตว ตําบลวาริชภูมิ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 77  ลําดับที่ 6)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,676,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,262,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,262,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,053,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในหนวยงานและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
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เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
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การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
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พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะหมวดราย
จายอื่นๆ

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
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นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

โครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดตกแตง
สถานที่ เวที คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน เทศบาลตําบลวาริชภูมิ เจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เทศบาลตําบลวาริช
ภูมิ ที่ สน 52501/372 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 ลําดับที่ 3)
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ ในการดําเนินโครงการ
รวมน้ําใจ ไทวาริชภูมิ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการชวย
เหลืออยางทันทวงที และสร้างเสริมกําลังใจให้กับผู้ประสบภัย ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิ่งกาชาดอําเภอวาริช
ภูมิ ที่ กอ.สน 03.ว19/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 ลําดับที่ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 545,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 545,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 545,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา)

จํานวน 415,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร ดําเนินการดังนี้
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านธาตุ หมูที่ 3 (สายถนน
เรียบคลองชลประทานซอยไปวัดป่าดงเชียงเครือ) จํานวน 40,000
 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 93 ลําดับที่ 7)
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (ถนน
สายสามแยกหนองยิ่งมั่งไปหน้าบ้านนายแถม พล
รัตน) จํานวน 60,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 94 ลําดับที่ 9)
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (ถนน
สายไปหนองแวงตอจากงบเดิม) จํานวน 100,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 95 ลําดับที่ 13)
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (ถนน
สายหนองแวง-บ้านเหลา) จํานวน 50,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 96 ลําดับที่ 20)
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านภูแฉะ หมูที่ 11 (ถนนสาย
สระหลวงลงทุงนา) จํานวน 30,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 98 ลําดับที่ 27)
6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19
 (ถนนสายนานายชนะ เมืองแทน) จํานวน 40,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 102ลําดับที4่7)
7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19
 (ถนนสายไปฝายน้ําล้น) จํานวน 40,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 103ลําดับที4่9)
8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 (สาย
นายวิชิต  สุริยันต) จํานวน 15,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 103 ลําดับที่ 51)
9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 (ถนน
คลองชลประทานซอยสวนนายนันท สุทธิอาจ) จํานวน 40,000
 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า104 ลําดับที5่2)
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ติดตั้ง
ไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ)

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร ดําเนินการดังนี้
1) เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บ้านกุดตะกาบ
ทุง หมูที่ 17 (สายทางวัดป่านาคําเพิ่ม) จํานวน 50,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า104 ลําดับที่ 3)
2) เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บ้านตาดโพน
ไผ หมูที่ 18 (สายทางจุดสี่แยกคอกวัว) จํานวน 50,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า104 ลําดับที่ 4)
3) เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14  (สายไปสวนเห็ด) จํานวน 30,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 104 ลําดับที่ 1)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการคลอง
สวย น้ําใส เชน การขุดลอก กําจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล เพื่อทําความ
สะอาด ห้วย หนอง คลอง บึง ในเขตตําบลวาริชภูมิ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 3502
 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมี
ความสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 84  ลําดับที่ 3)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้
กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรนําทรัพยากรที่มือยูใน
ชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน  สร้างทักษะด้านการเกษตร ใช้เวลา
วางให้เกิดประโยชน มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อยางถูกต้อง และเป็นแหลงเรียนรู้ เป็นการบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีราย
ได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยาง
ยั่งยืน  การสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 81 ลําดับที่ 3)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุ และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า  81 ลําดับ 5)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดเตรียม
สถานที่ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล เงินคาตอบแทนคณะกรรมการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 82  ลําดับ 4)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
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วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกีฬา แบงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมิ
นตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร
บอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก หวงบาสเก็ตบอล
เหล็ก กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล้ํา ยูโด  เสาตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ เสาตาขาย
วอลเลยบอล  ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกร้อ วอลเลยบอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบตมินตัน ลูก
เทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล แผนโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 810,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทํากระทง คาจัดตกแตงสถานที่ คาเงิน
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 70 ลําดับที่ 1)

โครงการสงเสริมประเพณีวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีสําคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อเครื่อง
ไทยธรรม คาหลอเทียนพรรษา คาพิธีทางศาสนาและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 70  ลําดับที่ 2)
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โครงการสืบสานงาน ภูไท รําลึก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรม งานภูไท รําลึกรวมกับอําเภอวาริชภูมิ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 71 ลําดับที่ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู 5 ในการดําเนิน
การประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู 5 ในการ
ดําเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยาตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 169/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู 5 ในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู 5 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบทุง หมู 17 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบทุง หมู 17 ใน
การดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติบ้านกุดตะกาบ
ทุง ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้อง
ถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดพร้าว หมู 7 ในการดําเนิน
งานบุญบั้งไฟประทายข้าวเปลือก

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกุดพร้าว หมู 7 ในการ
ดําเนินงานบุญบั้งไฟประทายข้าวเปลือก ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 172/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านขอนขว้าง หมู 8 ในการดําเนิน
งานบุญประทายข้าวเปลือก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านขอนขว้าง หมู 8 ในการ
ดําเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 173/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู 13 ในการดําเนิน
งานบุญประทายข้าวเปลือก

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู 13 ใน
การดําเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านตาดโพนไผ หมู 18 ในการ
ดําเนินงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านตาดโพนไผ หมู 18 ใน
การดําเนินงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) บ้านตาด
โพนไผ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณี
เฉพาะในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณี
ของท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29
 มกราคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 175/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านธาตุ หมู 3 ในการดําเนินงานบุญ
บั้งไฟล้านนมัสการองคพระธาตุศรีมงคล

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านธาตุหมู 3 ในการดําเนิน
งานบุญบั้งไฟล้านนมัสการองคพระธาตุศรีมงคล ตามประกาศ
จังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 176/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนทอง หมู 12 ในการดําเนิน
งานบุญประทายข้าวเปลือก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนทอง หมู 12 ในการ
ดําเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 177/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนไผ หมู 10 ในการดําเนิน
การประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนไผ หมู 10 ในการ
ดําเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยาตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 178/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนไผ หมู 10 ในการดําเนิน
โครงการจัดงานบุญประจําปี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านโพนไผ หมู 10 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานบุญประจําปี ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 179/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านภูแฉะ หมู 11 ในการดําเนิน
โครงการจัดงานบุญมหาชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านภูแฉะ หมู 11 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานบุญมหาชาติ ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 180/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมู 9 ในการดําเนิน
งานบุญประทายข้าวเปลือก

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมู 9 ในการ
ดําเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก ตามประกาศจังหวัด
สกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 181/248



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านห้วยบาง หมู 14 ในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีบุญประจําปี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านห้วยบาง หมู 14 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจําปีบ้านห้วยบาง ตาม
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 70 ลําดับที่ 3)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเหลา หมู 6 ในการดําเนิน
โครงการจัดงานบุญประจําปีบุญประทายข้าวเปลือก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเหลา หมู 6 ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานบุญประจําปี บุญประทายข้าวเปลือก ตาม
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
3) หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.4/ว1835 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2563 
4) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
5) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11
 พฤษภาคม 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 18  หน้า  97)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,253,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,902,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,902,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,330,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในหนวยงานและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 1,351,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
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เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ การเบิกเงินคาเชาบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก
1. การเชาบ้าน
2. การเชาซื้อบ้าน
3. การผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า
ราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
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การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
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พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
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นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 115,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานก่อสร้าง รวม 8,674,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 203/248



งบลงทุน รวม 8,674,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง บ้านธาตุ หมู 3 จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุดโดยมีคุณลักษณะ เกณฑ
ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด(นอกบัญชีครุภัณฑ) ดังนี้
1) ตู้ลําโพงเสียงเบส พร้อมดอก 18 นิ้ว จํานวน 2 ตู้
2) ตู้ลําโพงเสียงกลางแหลมพร้อมดอกเสียงกลาง 12 นิ้ว พร้อม
ดอกเสียงแหลม จํานวน 2 ตู้
3) มิกเซอร 4 Channel จํานวน 1 เครื่อง 
4) รางปลั๊กไฟพวงติดแร็ค มีขากราวด ขนาด 10 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง
5) ไมคลอยคู คลื่น UHF จํานวน 1 ชุด
6) ครอสโอเวอร แยกเสียง 3 ทาง จํานวน 1 เครื่อง
7) เครื่องขยายเสียงขนาด 800 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
8) ตู้แร็คใสเครื่องเสียงขนาด 6 u จํานวน 1 ตู้
9) สายลําโพง 5 เมตร จํานวน 4 เส้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า176 ลําดับที1่)

จัดซื้ออุปกรณเสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านธาตุ หมูที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียง
พร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดดังนี้ 
1)ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้อออน จํานวน 1 ตัว
2) เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง
3) ลําโพง จํานวน 12 ตัว
4) สายลําโพง จํานวน 6 ม้วน
ตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4335 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 176ลําดับที2่)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 204/248



จัดซื้ออุปกรณเสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านโพนไผ หมูที่ 10 จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
1) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้อออน จํานวน 1 ชุด
2) ลําโพง จํานวน 12 ตัว
3) สายลําโพง จํานวน 13 ม้วน
ตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4335 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า176 ลําดับที4่)
(กองชาง)

จัดซื้ออุปกรณเสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
1) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้อออน จํานวน 1 ชุด
2) ติดตั้งลําโพงพร้อมสายลําโพง จํานวน 4 ชุด
3) ลําโพง จํานวน 10 ตัว
4) สายลําโพง จํานวน 13 ม้วน
ตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4335 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า176 ลําดับที3่)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,461,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 
9,หนองแวงคํา หมูที่19

จํานวน 107,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้าน บ้านหนอง
แวง หมูที่ 9,บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างซุ้มประตูทางเข้า ขนาดกว้าง 12.00 เมตร สูง 7.70
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิที่ 08/2566 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 124  ลําดับที่ 63)

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงคภายในหมูบ้าน บ้านธาตุพัฒนา 
หมูที่ 20

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างศาลาอเนกประสงค บ้านธาตุพัฒนา หมู
ที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างศาลาอเนกประสงค ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 13/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า153  ลําดับที1่59)

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู
ที่ 5

จํานวน 79,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน บ้านกุด
ตะกาบหมู 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างหอกระจายขาวตามมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขนาดความสูง 15.00 เมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 07/2566
ตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4335 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 112ลําดับที2่4)
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โครงการกอสร้างห้องน้ําบริเวณศาลาอเนกประสงค บ้านหนองแวง
คํา หมูที่ 19

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา บริเวณศาลาอเนกประสงคบ้าน
หนองแวงคํา หมูที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างห้องน้ําขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.80 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 10/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 149ลําดับที1่45)

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค บ้านโพนไผ หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงคบ้านโพนไผ หมู
ที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตอเติมศาลาอเนกประสงคขนาดกว้าง 5.25 เมตร ยาว 11.89
 เมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 09/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า125 ลําดับที6่9)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5 (ถนนสายข้างบ้านนายหลิ่น สีแดง)

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (ถนนสายข้างบ้านนายหลิ่น สีแดง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 216.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า112 ลําดับที2่6)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุด
พร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 327.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 117 ลําดับที่ 41)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุด
พร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายลงหนองแบน)

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายลงหนองแบน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 264.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 117 ลําดับที่ 42)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดงสี
ชมภู หมูที่ 13 (ถนนสายตอจากงบประมาณปี 2565สายบ้านนายสม
ปอง นามวงศ)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านดงสีชมภู หมูที่ 13 (ถนนสายตอจากงบประมาณ
ปี 2565สายบ้านนายสมปอง นามวงศ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 588.00 ตารางเมตร พร้อมหูช้างคสล.จํานวน 12 ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 132 ลําดับที8่9)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (คุ้มใหม)(ถนนสายวัดป่าภูน้อย)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (คุ้มใหม) (ถนนสายวัดป่าภูน้อย) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 187.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 147 ลําดับที่ 139)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้านนายบรรยาย รัตนะ ข้างหนอง
เม็ก)

จํานวน 275,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้านนาย
บรรยาย รัตนะ ข้างหนองเม็ก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 412.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 143 ลําดับที1่25)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านธาตุ 
หมูที่ 3(ถนนสายตอจากงบประมาณปี 2565 ซอยบ้านนายประหยัด 
เจริญชัย)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านธาตุ หมูที่ 3 (ถนนสายตอจากงบประมาณปี 2565 ซอย
บ้านนายประหยัด เจริญชัย) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 148.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 108 ลําดับที1่1)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านธาตุ
พัฒนาหมูที่ 20 (ถนนสายทางลัดไปโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว)

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 (ถนนสายทางลัดไปโรงเรียนบ้าน
ธาตุกุดพร้าว) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 188.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 151 ลําดับที1่49)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโพน
ทอง หมูที่ 12 (ถนนสายหนองลุมพุก)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านโพนทอง หมูที่ 12 (ถนนสายหนองลุมพุก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชวงที่ 1 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมน้อยกวา 32.00 ตารางเมตร 
-ชวงที่ 2 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมน้อยกวา 342.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 129 ลําดับที่ 81)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านภูแฉะ 
หมูที่ 11 (ถนนสายหน้าบ้าน ด.ต.อาคม พจนา)

จํานวน 111,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านภูแฉะ หมูที่ 11 (ถนนสาย ด.ต.อาคม พจนา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 175.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 129 ลําดับที่ 80)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวง หมูที่ 9 (ถนนสายข้างวัด)

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (ถนนสายข้างวัด) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 125.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 124 ลําดับที่ 66)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวง หมูที่ 9 (ถนนสายหนองโพน)

จํานวน 121,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (ถนนสายหนองโพน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 182.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 125 ลําดับที6่8)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวงคํา หมูที่ 19 (ถนนสายข้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19 (ถนนสายข้างศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 148.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 148 ลําดับที1่40)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14 (ถนนสายสํานักสงฆชัยมงคล)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (ถนนสายสํานักสงฆชัยมงคล) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 148.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 138 ลําดับที่ 108)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 4 (ถนนสายนานายนาวิน-ห้วยน้ําเค็ม)

จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 4 (ถนนสายนานายนาวิน-ห้วยน้ําเค็ม) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 148.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ลําดับที1่8)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 4 (ถนนสายสํานักสงฆชัยมงคล)

จํานวน 39,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 4 (ถนนสายสํานักสงฆชัยมงคล) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 60.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ลําดับที่ 17)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเหลา 
หมูที่ 6 (ถนนสายข้างบ้านนางปราณี ตอจากโครงการเดิม)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสายข้างบ้านนางปราณีตอจาก
โครงการเดิม) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 312.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 113 ลําดับที2่9)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเหลา 
หมูที่ 6 (ถนนสายข้างบ้านนายมงคล เจริญรัตน)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสายข้างบ้านนายมงคล เจริญรัตน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 148.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 114 ลําดับที3่2)

โครงการกอสร้างถนนถมดิน บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายทาง
เข้าสวนยางนางบรรดร นนดาราตอจากบ้านเหลา)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาถมดิน บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายทางเข้า
สวนยางพารานางบรรดร นนดาราตอจากบ้านเหลา) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- งานกรุยทางถางป่า (เบา) จํานวน 440 ตารางเมตร
-งานกรุยทางถางป่า (หนัก) จํานวน 600 ตารางเมตร
-ลงดินถมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร ปริมาณดินถมไม
น้อยกวา 208 ลูกบาศกเมตรพร้อมลงหินลูกรังปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 208 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 121 ลําดับที5่2)

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมูที่ 3 จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู
ที่ 3 (ถนนสายนานายระพีพรรณ เจริญชัย-คลองชลประทาน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220
 เมตร 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่    12/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 106 ลําดับที5่)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5 (สายข้างบ้านนายพิทักษ สุขสร้อยตอจากงบประมาณปี 
2565)

จํานวน 167,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (สายข้างบ้านนายพิทักษ สุขสร้อย
ตอจากงบประมาณปี 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 77.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 112 ลําดับที่ 25)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอน
ขว้าง หมูที่ 8 (สายหน้าบ้านนายปรีชา จันจําปาตอจากบ้านเหลา)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (สายหน้าบ้านนายปรีชา จันจําปาตอ
จากบ้านเหลา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 104.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 121 ลําดับที่ 3)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (สายหน้าโรงเรียนบ้านตาดโพนไผ)

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (สายหน้าโรงเรียนบ้านตาดโพน
ไผ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 65.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 146 ลําดับที่ 134)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ 
หมูที่ 3 (สายรอบบ้านซอยนายสุริยันต แก้วอุดร)

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านธาตุ หมูที่ 3 (สายรอบบ้านซอยนายสุริยันต แก้วอุดร) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 69.00
 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ําทอ PVCขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6
 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 4.00 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า105ลําดับที่ 3)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน
ไผ หมูที่ 10 (สายบ้านนายกําจัด ขันละถึงหน้าบ้านนายบัวแพง)

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (สายบ้านนายกําจัด ขันละถึงหน้า
บ้านนายบัวแพง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 78.00
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126 ลําดับที่ 71)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน
ไผ หมูที่ 10 (สายบ้านนายธงชัย งึ้มชา)

จํานวน 138,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (สายบ้านนายธงชัย งึ้มชา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 72.00
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126 ลําดับที่ 73)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูแฉะ 
หมูที่ 11 (สายหน้าบ้านนายลํา สอนไชยา)

จํานวน 128,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านภูแฉะ หมูที่ 11 (สายหน้าบ้านนายลํา สอนไชยา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 67.00
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 128 ลําดับที่ 78)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14 (สายบ้านสํารอง-ถนน 227)

จํานวน 236,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (สายบ้านสํารอง-ถนน 227) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 123.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 137 ลําดับที1่05)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
บาง หมูที่ 4 (สายข้างวัด)

จํานวน 163,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยบาง หมูที่ 4 (สายข้างวัด) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝารางหนา 0.10 เมตร ยาว 85.00
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  03/2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 109 ลําดับที1่4)

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14 (บริเวณศาลปู่ตา)

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (บริเวณศาลปู่ตา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 9.00
 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 81.00 ตารางเมตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 138 ลําดับที่ 109)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายซอยตลาด)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านกุดตะกาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายชอยตลาด) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ดําเนินการกอสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ความยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรัง 1ข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 225.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 06/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 141 ลําดับที่ 118)

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านกุดตะกาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายหน้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดตะกาบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ดําเนินการกอสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 416.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 11/2566
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 141 ลําดับที1่18)

โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอรเพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างเหมารถเกรด
เดอรเพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตตําบลวาริชภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 105 ลําดับที่ 1)
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โครงการซอมแซมถนน คสล., ถนนลาดยาง, ถนนแอสฟัลติกส, ถนน
ลูกรัง ในเขตตําบลวาริชภูมิ

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก,ซอมแซมถนนลาดยาง,ซอมแซมถนนแอสฟัลติกส,ซอม
แซมถนนลูกรังในเขตตําบลวาริชภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 154  ลําดับที่ 165)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (ถนนภายในหมู
บ้าน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5
 (ถนนภายในหมูบ้าน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 111 ลําดับที่ 21)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุง หมูที่ 17 (ถนนภาย
ในหมูบ้าน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุง หมูที่ 17
 (ถนนภายในหมูบ้าน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 142 ลําดับที1่19)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายข้าง
ป่าช้า)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนน
สายข้างป่าช้า) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 320 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 118 ลําดับที่ 44)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายไปบอ
ขยะ)

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมูที่ 7 (ถนน
สายไปบอขยะ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 206 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 118 ลําดับที่ 45)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายลงทุง
นาเชื่อมถนนคสล.นานายสุเวช ศรีดาทนไปห้วยปลาหาง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8
 (ถนนสายลงทุงนาเชื่อมถนนคสล.นานายสุเวช ศรีดาทนไปห้วย
ปลาหาง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 121 ลําดับที่ 54)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายข้าง
วัดป่าภูเงิน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18
 (ถนนสายข้างวัดป่าภูเงิน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 145ลําดับที่ 132)

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 223/248



โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18(คุ้มใหม) 
(ถนนสายบ้านนายหม้อ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18
(คุ้มใหม) (ถนนสายบ้านนายหม้อ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 96 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 147 ลําดับที่ 137)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมูที่ 3 (ถนนสายนานาย
ทองอยู  เคนพล)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมูที่ 3 (ถนนสาย
นานายทองอยู เคนพล) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 106 ลําดับที่ 5)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 (ถนนสายนาย
สันติ  เจริญชัย)

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20
 (ถนนสายนายสันติ  เจริญชัย) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 356 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 153 ลําดับที1่58)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมูที่ 12 (ถนนภายในหมู
บ้าน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมูที่ 12
 (ถนนภายในหมูบ้าน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 130 ลําดับที่ 84)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมูที่ 12 (ถนนสายไป
หนองลุมพุก)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมูที่ 12
 (ถนนสายไปหนองลุมพุก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 131 ลําดับที่ 87)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (ถนนเพื่อการ
เกษตร/ถนนสายสหกรณยางพาราถึงหนองแวง)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (ถนน
เพื่อการเกษตร/ถนนสายสหกรณยางพาราถึงหนองแวง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 224 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126 ลําดับที7่2)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (ถนนสายไปวัด
ป่าภูเงิน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (ถนน
สายไปวัดป่าภูเงิน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126 ลําดับที7่2)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมูที่ 11(ถนนสายข้างบ้าน
นางกองคําและภายในหมูบ้าน)

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะหมูที่ 11 (ถนน
สายข้างบ้านนางกองคําและภายในหมูบ้าน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 292 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 128 ลําดับที่ 79)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (ถนนสายภาย
ในหมูบ้าน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมูที่ 9
 (ถนนสายภายในหมูบ้าน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 320 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 124 ลําดับที6่4)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19 (ถนนสาย
ฝายน้ําล้น)

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19
 (ถนนสายฝายน้ําล้น) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 232 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 149 ลําดับที1่44)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (ถนนสายหนอง
หัวช้าง-ถนนบ้านเหลาหนองแวง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมูที่ 14
 (ถนนสายหนองหัวช้าง-ถนนบ้านเหลาหนองแวง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 137 ลําดับที่ 106)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสายจากหมู
บ้าน-หนองไผ)

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสาย
จากหมูบ้าน-หนองไผ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 168 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 115 ลําดับที3่5)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสายจากหมู
บ้าน-หนองโสน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา หมูที่ 6 (ถนนสาย
จากหมูบ้านไปหนองโสน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงหินลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบ ปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 160 ลูกบาศกเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 115 ลําดับที่ 35)

โครงการซอมแซมลําห้วยและฝายน้ําล้นและฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมลําห้วยและฝาย
น้ําล้นและฝายแม้ว(ฝายมีชีวิต)ในเขตตําบลวาริชภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 57 ลําดับที่ 4)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บ้านดงสีชมภู หมูที่ 13 (บริเวณโรงปุ๋ย) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนบ้านดงสีชมภู หมูที่ 13 (บริเวณ
โรงปุ๋ย)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ดําเนินการถางป่า ถมดิน/หินลูกรัง ให้โรงปุ๋ยมีสภาพที่ดีขึ้น มี
ความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 135 ลําดับที่ 100) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บ้านธาตุ หมูที่ 3 (บริเวณหน้าวัดพระธาตุ
ศรีมงคล)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน บ้านธาตุ หมูที่ 3 (บริเวณหน้า
วัดพระธาตุศรีมงคล) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ลงดินถมบริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีมงคลพร้อมปรับเกลี่ยตกแตง
เรียบ ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 364 ลูกบากศเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 106 ลําดับที6่)
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน บ้านห้วยบาง หมู
ที่ 4  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- จัดซื้อปัมน้ําซัมเมอรส DC/แผงโซลารเซลล/อุปกรณครบ
ชุด/พร้อมติดตั้งตามรายละเอียดรายการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 109 ลําดับที1่3)

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านดงน้อย หมูที่ 15 (ถนนสาย
ไปศาลาอเนกประสงค)

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านดงน้อย หมูที่ 15
 (ถนนสายไปศาลาอเนกประสงค) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เสริมผิวถนนปรับระดับด้วยแอสฟัสตคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอ
สฟัสตติกคอนกรีตไมน้อยกวา 250 ตารางเมตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 140 ลําดับที่ 113)

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านดงน้อย หมูที่ 15 (ถนนสาย
หน้าบ้าน อ.สมศักดิ์/ซอย 87/ข้างโรงเรียนวาริชวิทยา)

จํานวน 351,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต บ้านดงน้อย หมูที่ 15
 (ถนนสายหน้าบ้านอ.สมศักดิ์/ซอย 87/ข้างโรงเรียนวาริชวิทยา) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เสริมผิวถนนปรับระดับด้วยแอสฟัสตคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอ
สฟัสตติกคอนกรีตไมน้อยกวา 880 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 140 ลําดับที่ 114)

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,642,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,378,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,378,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,160,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
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กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน  12
  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,160 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างใน
หนวยงาน จํานวน 12  เดือน ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 264,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี/คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ/เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเชน คณะกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น/คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว/คาใช้จายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859
  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
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เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
9) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือหรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต คาปรับปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ กรณีเลื่อน
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การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้
เดินทางไปราชการเป็นเหตุ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรก
รรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่
อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการ
ประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบ้าน
พักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ
ขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ คาระวางรถบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคา
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้น
ศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
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ครุภัณฑ สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถดับเพลิง คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ (ที่ไมมีลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ดังนี้
1) คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ ข้าราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวาด้วยรถราชการ
4) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสีย
หายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติหน้าที่
6) คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 20/1/2566  09:47:01 หน้า : 238/248



- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวาริชภูมิ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวาริชภูมิ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 58 ลําดับที่ 8)

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจํา
ตําบลวาริชภูมิ

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวาริชภูมิ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 57 ลําดับที่ 1)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ
กิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เชน การ
สงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการสงเสริมการฟื้นฟู
ทรัพยากรชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอยาง
ยั่งยืน 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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