
                        
 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ของ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธ ิ

จังหวัดล าพูน 
 





องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
เขต/อําเภอ บานธิ    จังหวัดลําพูน

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

399 หมูที่ 14  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หวยยาบ
  เขต/อําเภอ บานธิ  จังหวัดลําพูน  51180

พื้นที่ 50.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,104 คน
ชาย 3,887 คน

หญิง 4,217 คน

ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,614,384.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 73,681,204.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,981,723.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 2,398,525.30 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 52,734,177.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 463,359.15 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 292,098.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 383,654.58 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 75,298.96 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,774,669.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,745,097.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 317,372.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 49,228,429.74 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 19,952,304.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,595,924.82 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,345,747.63 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,137,606.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,196,847.29 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 317,242.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,830,780.76 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 463,359.15 2,890,000.00 1,060,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

292,098.40 1,367,072.00 1,160,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 383,654.58 487,000.00 485,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 75,298.96 16,000.00 51,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,214,411.09 4,760,072.00 2,756,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,774,669.82 26,992,800.00 27,475,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,774,669.82 26,992,800.00 27,475,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,745,097.00 34,071,556.00 34,740,060.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,745,097.00 34,071,556.00 34,740,060.00

รวม 52,734,177.91 65,824,428.00 64,971,660.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,952,304.00 22,436,600.00 23,991,332.00

งบบุคลากร 13,595,924.82 18,198,860.00 17,507,330.00

งบดําเนินงาน 10,345,747.63 16,404,368.00 14,414,486.00

งบลงทุน 3,137,606.00 6,597,600.00 6,597,512.00

งบเงินอุดหนุน 2,196,847.29 2,162,000.00 2,436,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 49,228,429.74 65,824,428.00 64,971,660.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ
อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,894,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,639,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,816,706

แผนงานสาธารณสุข 1,643,280

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,221,820

แผนงานเคหะและชุมชน 2,000,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 141,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 286,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,041,952

แผนงานการเกษตร 295,960

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,991,332

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,971,660



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,991,332 23,991,332
    งบกลาง 23,991,332 23,991,332

รวม 23,991,332 23,991,332

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,827,840 504,120 2,275,440 88,830 7,696,230
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 0 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,911,120 504,120 2,275,440 88,830 4,779,510

งบดําเนินงาน 3,407,840 0 645,920 0 4,053,760
    คาตอบแทน 359,840 0 269,920 0 629,760

    คาใชสอย 2,043,000 0 226,000 0 2,269,000

    คาวัสดุ 470,000 0 110,000 0 580,000

    คาสาธารณูปโภค 535,000 0 40,000 0 575,000

งบลงทุน 17,000 0 102,200 0 119,200
    คาครุภัณฑ 17,000 0 102,200 0 119,200

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 8,277,680 504,120 3,023,560 88,830 11,894,190

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 729,420 0 729,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 729,420 0 729,420

งบดําเนินงาน 535,000 375,000 910,000
    คาตอบแทน 125,000 0 125,000

    คาใชสอย 380,000 225,000 605,000

    คาวัสดุ 30,000 150,000 180,000

รวม 1,264,420 375,000 1,639,420

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,537,240 2,553,660 5,090,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,537,240 2,553,660 5,090,900

งบดําเนินงาน 320,000 4,544,706 4,864,706
    คาตอบแทน 80,000 178,000 258,000

    คาใชสอย 190,000 3,145,400 3,335,400

    คาวัสดุ 50,000 1,221,306 1,271,306

งบลงทุน 34,500 230,600 265,100
    คาครุภัณฑ 34,500 230,600 265,100

งบเงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000
    เงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000

รวม 2,891,740 8,924,966 11,816,706

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 863,280 0 863,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 863,280 0 863,280

งบดําเนินงาน 280,000 170,000 450,000
    คาตอบแทน 18,000 0 18,000

    คาใชสอย 192,000 105,000 297,000

    คาวัสดุ 70,000 65,000 135,000

งบลงทุน 0 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 320,000 0 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 0 320,000

รวม 1,463,280 180,000 1,643,280

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 841,680 0 841,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 841,680 0 841,680

งบดําเนินงาน 120,140 260,000 380,140
    คาตอบแทน 120,140 0 120,140

    คาใชสอย 0 260,000 260,000

รวม 961,820 260,000 1,221,820
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 1,300,000 1,500,000
    คาวัสดุ 200,000 0 200,000

    คาใชสอย 0 1,300,000 1,300,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000

รวม 700,000 1,300,000 2,000,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 121,000 121,000
    คาใชสอย 121,000 121,000

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

รวม 141,000 141,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 256,000 286,000
    คาใชสอย 30,000 256,000 286,000

รวม 30,000 256,000 286,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,137,860 0 2,137,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,137,860 0 2,137,860

งบดําเนินงาน 1,375,880 325,000 1,700,880
    คาตอบแทน 240,880 0 240,880

    คาใชสอย 880,000 0 880,000

    คาวัสดุ 255,000 325,000 580,000

งบลงทุน 560,000 5,643,212 6,203,212
    คาครุภัณฑ 60,000 21,000 81,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 500,000 5,622,212 6,122,212

รวม 4,073,740 5,968,212 10,041,952

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 147,960 0 147,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 147,960 0 147,960

งบดําเนินงาน 48,000 100,000 148,000
    คาใชสอย 30,000 100,000 130,000

    คาวัสดุ 18,000 0 18,000

รวม 195,960 100,000 295,960

หนา : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,786,721.97 292,872.27 30,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 68,563.68 21,047.55 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 25,288.33 2,800,000.00 -64.29 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 52,303.00 124,151.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,907,588.65 463,359.15 2,890,000.00 1,060,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,454.10 2,832.40 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 124,530.00 1,200,000.00 -8.33 % 1,100,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

1,130.00 890.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,293.00 9,250.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,830.00 2,230.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 4,080.00 4,680.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,040.00 520.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 54.20 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับการผิดสัญญา 19,275.52 53,006.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

36,265.00 85,700.00 71,072.00 -71.86 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,010.00 2,820.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 800.00 640.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 75,231.82 292,098.40 1,367,072.00 1,160,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 11,000.00 6,700.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ดอกเบี้ย 346,687.71 376,954.58 470,000.00 0.00 % 470,000.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 743.31 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 59.59 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 358,490.61 383,654.58 487,000.00 485,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 7,600.00 9,900.00 13,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 475.00 299.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,511.76 65,099.96 2,000.00 2,400.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,586.76 75,298.96 16,000.00 51,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 628,410.16 636,660.62 650,000.00 0.00 % 650,000.00
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     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,896,364.44 9,194,281.85 11,085,000.00 0.00 % 11,085,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,770,919.48 3,713,755.71 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 145,213.92 198,776.29 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,076,121.20 6,174,380.86 7,507,800.00 6.56 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 46,175.00 41,675.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงแร 102,461.46 92,777.19 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 62,356.76 54,806.05 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 24.86 1,101.25 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,369,509.00 1,643,135.00 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 5,870.00 23,320.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,103,426.28 21,774,669.82 26,992,800.00 27,475,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,779,484.00 29,745,097.00 34,071,556.00 1.96 % 34,740,060.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,779,484.00 29,745,097.00 34,071,556.00 34,740,060.00
รวมทุกหมวด 56,233,808.12 52,734,177.91 65,824,428.00 64,971,660.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,971,660   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,060,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,000,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,160,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,100,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,500 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 485,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 15,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 470,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,100 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 100 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,475,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,085,000 บาท

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

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,600,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,740,060 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,740,060 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,937 169,195 201,341 24.17 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,981 6,825 10,659 12.58 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,446,900 15,175,700 16,927,200 7.63 % 18,218,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,331,200 3,358,400 3,830,400 -1.82 % 3,760,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000 194,500 252,000 -4.76 % 240,000

เงินสํารองจาย 404,000 558,244 500,000 0 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 600,132

รายจายตามข้อผูกพัน 350,000 195,000 395,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 210,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลห้วยยาบ
อําเภอบ้านธิ    จังหวัดลําพูน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

290,500 294,440 635,057 -100 % 0

รวมงบกลาง 19,154,518 19,952,304 22,751,657 23,991,332
รวมงบกลาง 19,154,518 19,952,304 22,751,657.44 23,991,332
รวมงบกลาง 19,154,518 19,952,304 22,751,657.44 23,991,332

รวมแผนงานงบกลาง 19,154,518 19,952,304 22,751,657.44 23,991,332
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 502,860 532,080 -3.38 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 41,240 45,600 -7.63 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 41,240 45,600 -7.63 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

85,935.48 86,400 90,720 -4.76 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,337,847.52 2,232,000 2,612,040 -14.55 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,022,103 2,903,740 3,326,040 2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,676,775.81 2,355,831.29 2,597,880 -60.28 % 1,031,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 5,220 42,600 -50 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 125,887.1 45,387.1 126,000 -66.67 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 232,920 1.6 % 236,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,409,240 1,608,735.48 1,806,240 -69.88 % 543,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 123,570 147,501.7 159,900 -77.82 % 35,460

เงินอื่น ๆ 84,000 3,387.1 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,635,472.91 4,378,762.67 5,049,540 1,911,120
รวมงบบุคลากร 7,657,575.91 7,282,502.67 8,375,580 4,827,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

44,900 28,150 457,000 -48.35 % 236,040

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาเชาบ้าน 94,800 94,800 162,000 -40.74 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 17,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,450 21,480 41,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 159,150 144,430 670,800 359,840
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 680,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 828,746.5 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 819,515.69 906,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,645 38,810 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 850,000 0 % 850,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราขการ 0 243,917.86 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 240,356.75 0 141,976 -71.83 % 40,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุมดอกไม้ และพวงมาลา

0 0 7,000 -57.14 % 3,000
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุมดอกไม้ และพวงมาลา     

3,900 3,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ  ศาสนา  และพระ
มหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

0 12,720 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ   คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารสวนตําบลห้วย
ยาบ

0 157,940 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ยาบ

0 0 10,718 1,766.02 % 200,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริาหร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และเจ้า
หน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ยาบ

281,970 0 0 0 % 0
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งานรัฐพิธีและราชพิธี 0 4,320 60,000 -50 % 30,000

งานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ 32,740 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 146,103.94 600,810.48 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,570,462.19 1,881,034.03 2,305,694 2,043,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 158,504.25 147,528 140,000 0 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,176 14,414 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,987 68,148.3 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 187,741.91 155,682.55 200,000 -25 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,576 69,035 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 486,985.16 454,807.85 610,000 470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 401,850.18 376,944.36 450,000 -28.89 % 320,000

คาบริการโทรศัพท์ 47,041.48 53,081.1 60,000 0 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 22,347 62,545.8 85,000 -76.47 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 134,857.27 160,854.8 175,000 -25.71 % 130,000
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 606,095.93 653,426.06 770,000 535,000
รวมงบดําเนินงาน 2,822,693.28 3,133,697.94 4,356,494 3,407,840

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ ขนาด 
185x145x75 เซนติเมตร

6,700 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2,960 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 52,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (ห้องรองฯ) 0 26,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ 
Inverter ขนาด 9,462 BTU สามารถฟอก
อากาศได้ จํานวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน

15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมม้านั่ง (ไม้) จํานวน 1 ชุด 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  
จํานวน 2 ตู้

0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 1 ตู้

0 0 4,000 -100 % 0
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จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง

0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว ชนิด
ขาตั้ง

0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV  แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 18,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไมน้อยกวา 5 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล เป็นเงิน 21,000 บาท (ประจํา
ห้องประชุม)

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 4,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล
พร้อมติดตั้ง

21,500 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื๋องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 
5,760x1,440 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ (ขาดดํา/สี) ขาวดํา 
A4 33 หน้า/นาที่
  สี A4 15 หน้า/นาที ตามมาตรฐาน ISO 
10.5/5 ipm
- มีชอมเชื่อมตอ USB/WIFI
- ใสกระดาษในถาด 100 แผน
- ใช้ได้กับ A4 Letter Legal

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์   จํานวน 2 ซุ้ม 0 155,150 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 54,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,960 234,050 120,700 17,000
รวมงบลงทุน 79,960 234,050 120,700 17,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างหนวยงานหรือสถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน  ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยยาบ

0 0 25,000 -100 % 0

คาจ้างหนวยงานหรือสถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ที่มีตอการให้บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยยาบ

0 0 0 100 % 25,000

สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ
การให้บริการของ องค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยยาบ

19,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 19,000 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 19,000 0 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,579,229.19 10,650,250.61 12,877,774 8,277,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 218,400
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 285,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 504,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 504,120

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 504,120
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,007,760 1,147,153.55 1,617,623 1.95 % 1,649,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,840 2,220 63,900 -60.75 % 25,080

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 281,880 418,329.68 522,720 2.39 % 535,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,960 37,854.4 36,120 -33.55 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,381,440 1,647,557.63 2,282,363 2,275,440
รวมงบบุคลากร 1,381,440 1,647,557.63 2,282,362.56 2,275,440
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,900 10,750 50,000 151.84 % 125,920

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 96,500 59,400 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,000 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 98,400 72,150 224,000 269,920
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 195,540 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 96,000

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                           

0 143,686.03 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มารซึ่งบริการ 0 0 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 102,877.09 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  10:58 หน้า : 12/63



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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   

0 60,560.18 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 196,000 200,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้

0 0 0 100 % 80,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้

0 0 50,000 -100 % 0

รายจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 69,976 -57.13 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,200 850 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 299,617.09 401,096.21 539,976 226,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,819.9 60,365.35 80,000 -50 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 84,030 78,870 80,000 -18.75 % 65,000

รวมค่าวัสดุ 129,849.9 139,235.35 170,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 40,000
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รวมงบดําเนินงาน 527,866.99 612,481.56 933,976 645,920
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดตั้งหรือแขวน ขนาด 30,000 BTU  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

77,800 0 0 0 % 0

ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 8 ตู้ 98,921.5 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

43,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 
เครื่อง

9,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 23,200

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

0 0 0 100 % 24,000

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0 0 100 % 1,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องาม
กฎหมาย

0 0 0 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 229,321.5 0 0 102,200
รวมงบลงทุน 229,321.5 0 0 102,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,138,628.49 2,260,039.19 3,216,338.56 3,023,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 88,830

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 88,830
รวมงบบุคลากร 0 0 0 88,830

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 88,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,717,857.68 12,910,289.8 16,094,112.56 11,894,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 172,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 489,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 67,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 729,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 729,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 55,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 125,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 535,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอพปร. 0 0 118,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 118,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 118,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 148,000 1,264,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,900 18,300 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 33,900 18,300 40,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

8,316 8,690 0 0 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

26,060 26,060 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 69,448.6 34,800 129.89 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 34,376 104,198.6 114,800 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,500 17,450 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 23,700 10,050 30,000 0 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 33,200 27,500 50,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 101,476 149,998.6 204,800 375,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม
น้อยกวา 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
พร้อมคาติดตั้ง

0 0 45,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าลมสะพายหลัง 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 19,076 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 12,000.-บาท 

36,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง เครื่อง
ยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จํานวน 2 เครื่อง

11,400 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง                                
                                         

21,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,900 19,076 153,200 0
รวมงบลงทุน 68,900 19,076 153,200 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 170,376 169,074.6 358,000 375,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,376 169,074.6 506,000 1,639,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 616,860 716,420 938,280 94.11 % 1,821,320

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 232,200 239,280 587,040 2.53 % 601,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 891,060 997,700 1,639,320 2,537,240
รวมงบบุคลากร 891,060 997,700 1,639,320 2,537,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 38,600 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 57,000 39,000 84,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 4,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 61,000 81,600 174,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 63,700 0 50,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัด อปท

0 0 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 120,354 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 29,735 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 0 0 100,000 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 650 38,500 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 184,704 68,235 310,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,810 17,012 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,680 19,520 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 46,490 36,532 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 292,194 186,367 544,000 320,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inveter) พร้อมคาติดตั้ง ขนาด 12000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 19,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิทัล  
จํานวน 1 ตัว
- มีความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพไมน้อยกวา 
21 ล้านพิกเซล
- หน้าจอ LCD ขนาดไมน้อยกวา 3 นิ้ว
- เลนส์ชวงไมน้อยกวา 18-135 mm.
- มีระบบออโต้โฟกัส
- บันทึก VDO  ระดับ Full HD
- มีระบบแฟลชในตัว
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูลไมน้อยกวา 32 GB
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- มีอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีขาตั้งกล้อง
- รับประกันสินค้าไมน้อยกวา 1 ปี

34,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,400 16,000 39,500 34,500
รวมงบลงทุน 34,400 16,000 39,500 34,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,217,654 1,200,067 2,222,820 2,891,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,002,790 1,093,470 2,178,000 -23.41 % 1,668,120

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 260,000 0.15 % 260,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 637,320 866,214.2 876,720 -35.23 % 567,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,466.67 81,967.74 105,300 -45.58 % 57,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,735,076.67 2,083,651.94 3,420,020 2,553,660
รวมงบบุคลากร 1,735,076.67 2,083,651.94 3,420,020 2,553,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,100 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 6,600 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,600 2,100 138,000 178,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 748,052 0 900,000 -22.22 % 700,000

 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ     0 655,001.59 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 80,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 87,408.3 130,000 -53.85 % 60,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 0 58,250 80,000 -25 % 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,374,290 1,178,525 2,639,800 -15.77 % 2,223,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,100 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 2,202,342 1,981,284.89 3,851,800 3,145,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,085 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 51,997 47,246 70,600 1,509.5 % 1,136,306

คาอาหารเสริม (นม) 807,446.52 742,012.04 1,010,496 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุการศึกษา 55,654 54,511 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 915,097.52 851,854.04 1,201,096 1,221,306
รวมงบดําเนินงาน 3,124,039.52 2,835,238.93 5,190,896 4,544,706

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 100 % 30,400

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 26000 BTU 
จํานวน   5 เครื่อง

177,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30000 BTU 
จํานวน   2 เครื่อง

78,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการติดตั้งผ้ามานห้องเรียนอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยยาบ

0 27,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 0 0 150,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0 0 11,000 -100 % 0

ติดตั้งผ้ามานห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล                

0 80,000 0 0 % 0

ติดตั้งมุ้งลวดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล   
                       

0 33,600 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  4 ชุด 20,000 0 0 0 % 0

โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบเครื่องเสียงในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 0 0 0 100 % 159,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดพุมไม้ 0 0 0 100 % 11,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เตียงเหล็ก 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิดบริเวณภายในและภายนอก 
ศพด. และ โรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ

0 0 200,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดํา 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA จํานวน 
4 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 276,300 140,600 519,900 230,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาใช้จายในการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
อนุบาลในสังกัดองค์การบริหารสวนตําบล
ห้วยยาบ

0 205,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

149,000 0 0 0 % 0

คาถมดิน 150,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างสระวายน้ํา สําหรับ ศพด. 
และ โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ

0 0 800,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาล 
อบต.ห้วยยาบ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด. 
และ รร.อนุบาล

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน 0 0 200,000 -100 % 0

ถมดิน 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 299,000 235,000 1,600,000 0
รวมงบลงทุน 575,300 375,600 2,119,900 230,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 1,207,200 1,372,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 100 % 1,596,000

อุดหนุนสวนราชการ 1,246,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,246,000 1,207,200 1,372,000 1,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,246,000 1,207,200 1,372,000 1,596,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,680,416.19 6,501,690.87 12,102,816 8,924,966
รวมแผนงานการศึกษา 7,898,070.19 7,701,757.87 14,325,636 11,816,706

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 471,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 863,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 863,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 192,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 69,282 -100 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                    

0 136,472.17 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
ตางๆ ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
ตางๆในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ 

0 12,720 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 40,500 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 189,692.17 219,282 192,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 1,556.41 20,000 -50 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 99,922 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 101,478.41 100,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 291,170.58 319,282 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 ตู้

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  0 22,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 4,590 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 4,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล
พร้อมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

21,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,300 26,590 8,000 0
รวมงบลงทุน 26,300 26,590 8,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 320,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 26,300 317,760.58 327,282 1,463,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชนนาอยู หน้าบ้านนามอง 22,220 0 0 0 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 46,840 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 0 0 0 100 % 25,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์

8,160 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,220 0 0 105,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 710.6 0 0 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,400 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 13,110.6 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 90,330.6 0 0 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
                       

320,000 320,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

0 0 320,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 410,330.6 320,000 320,000 180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 436,630.6 637,760.58 647,282 1,643,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 601,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 841,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 841,680
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,940

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,140
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,140

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 961,820
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วยยาบ

69,960 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

0 0 120,000 -16.67 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 88,655 0 0 0 % 0

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตําบลห้วยยาบ 66,260 0 56,600 -11.66 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 16,160 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วยยาบ

0 14,060 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

0 3,960 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลห้วยยาบ

20,046 12,660 13,400 -25.37 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ด้อยโอกาส

22,201 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

0 15,190 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร 0 11,565 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร  การพัฒนา
สตรีและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 283,282 57,435 350,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 283,282 57,435 350,000 260,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ผ้ามานกันแสงติดตั้งตัวอาคารและสํานักงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ

0 0 60,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 60,600 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 283,282 57,435 410,600 260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 283,282 57,435 410,600 1,221,820

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 964,292.9 951,120 1,199,140 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 19,680 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 312,240 565,605.16 671,880 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,980 25,787.42 19,680 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,335,512.9 1,584,512.58 1,970,380 0
รวมงบบุคลากร 1,335,512.9 1,584,512.58 1,970,380 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

167,950 149,850 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 40,320 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 15,959 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,500 16,500 75,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 184,450 166,350 331,279 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 96,228 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 470,418.66 788,221 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 64,247.1 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

0 22,002.7 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 54,649.56 30,872.51 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 334,896.66 619,521.87 858,221 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,828 21,665 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 78,345 20,000 150,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 42,404.15 50,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,920 12,477 30,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 3,400 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 110,493 96,546.15 330,000 0
รวมงบดําเนินงาน 629,839.66 882,418.02 1,519,500.69 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 2 ตัว 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ชอง 0 0 16,400 -100 % 0

โต๊ะสํานักงาน พร้อมเก้าอี้สํานักงาน 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120  ซีซี 
จํานวน 1 คัน

0 0 54,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปัมน้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุม  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องวัดระดับ 24 เทา จํานวน 1 
กล้อง

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One 0 23,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรA์ll In Oneสําหรับงาน
ประมวลผล

22,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรินทร์เตอร์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท 0 24,990 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 2,500 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด KVA จํานวน 1 
เครื่อง

4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,300 55,490 175,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบควบคุมงาน 88,000 81,600 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 88,000 81,600 200,000 0
รวมงบลงทุน 115,300 137,090 375,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,080,652.56 2,604,020.6 3,865,380.69 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 195,655 232,885 239,853 -16.62 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 195,655 232,885 239,853 200,000
รวมงบดําเนินงาน 195,655 232,885 239,852.67 200,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง 
หมู 5

337,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
พระเจ้าแดง หมู 6

359,361 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
ไซกลาง- หมู 13 (ข้าง รพสต.บ้านห้วยไซ)

142,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยก
ป่าก้าง

0 0 468,000 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน อบต.ห้วยยาบ 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 838,361 0 768,000 0
รวมงบลงทุน 838,361 0 768,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 304,199.93 0 0 0 % 0

อุดหนุนสวนราชการ 0 0 496,107 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  10:58 หน้า : 44/63



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

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 304,199.93 0 496,107 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 304,199.93 0 496,106.64 500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,338,215.93 232,885 1,503,959.31 700,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 1,300,000

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 1,200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,200,000 1,300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,200,000 1,300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 1,200,000 1,300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,418,868.49 2,836,905.6 6,569,340 2,000,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําหนดวิสัยทัศน์องค์การบริหาร
สวนตําบลห้วยยาบ

0 9,585 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรม

360 0 0 0 % 0

โครงการงานโคนมและเกษตรของดีตําบล
ห้วยยาบ ประจําปี 2562

307,802 0 0 0 % 0

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยยาบ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชนดีเดน

0 1,200 6,000 0 % 6,000

โครงการปกป้องสถาบัน 11,360 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคม ผู้นําชุมชน ผู้
แทนชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคม ผู้นําชุมชน ผู้
แทนชุมชน

16,485 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
ตาง ๆในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ

11,260 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 26,161 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสง
เสริมอาชีพ ประชาชนตําบลห้วยยาบ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

98,730 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2560

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 308,035 300,000 -66.67 % 100,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีสวนรวมของประชาชน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงประชุมประชาคม  ผู้นําชุมชน  ผู้แทน
ชุมชน

0 4,525 0 100 % 10,000

งานโคนมและเกษตรของดีตําบลห้วยยาบ    
                        

0 416,550 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 472,158 739,895 328,000 121,000
รวมงบดําเนินงาน 472,158 739,895 328,000 121,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านธิ 0 20,000 40,000 -50 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 40,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 40,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 472,158 759,895 368,000 141,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 472,158 759,895 368,000 141,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการ จัดการแขงขันกีฬาตําบล
ต้านภัยยาเสพติด  

0 153,215 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลต้านภัยยา
เสพติด

190,062 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 190,062 153,215 230,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 190,062 153,215 230,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 190,062 153,215 230,000 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ประเพณีตานก๋วยสลาก             
               

0 20,000 0 0 % 0

โครงการ ประเพณียี่เป็ง                        
                            

0 90,620 0 0 % 0

โครงการ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ            
                              

0 3,000 0 0 % 0

โครงการตานก๋วยสลาก 20,000 0 0 0 % 0

โครงการเตียวขึ้นดอยง้ม 30,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม 0 34,200 30,000 0 % 30,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 0 0 105,000 -4.76 % 100,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 0 0 81,000 0 % 81,000

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา 25,000 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์และสงเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา

0 0 0 100 % 25,000

งานประเพณียี่เป็ง 95,120 0 0 0 % 0

งานสรงน้ําพระธาตุ 78,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 248,120 147,820 261,000 256,000
รวมงบดําเนินงาน 248,120 147,820 261,000 256,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 248,120 147,820 261,000 256,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 438,182 301,035 491,000 286,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,349,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 687,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,137,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,137,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 146,760

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 40,320

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 20,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 33,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 240,880
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 911,700 859,300 470,000 -25.53 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 911,700 859,300 470,000 880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 255,000
รวมงบดําเนินงาน 911,700 859,300 470,000 1,375,880

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 60,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้างอาคารเก็บวัสดุ, อุปกรณ์,เครื่อง
มือ,เอกสารและอาคารสํานักงานกองชาง

0 0 0 100 % 300,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 560,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 911,700 859,300 470,000 4,073,740
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 325,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 325,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างสนามเด็กเลนเสริมปัญญา สําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กโรงเรียนอนุ
บาลอบต.ห้วยยาบ

0 0 0 100 % 220,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ตอเติมอาคารโรงอาหารสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วย
ยาบ

0 0 0 100 % 400,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ.

0 0 0 100 % 300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วย
ยาบ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 291,200

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้
ซ้อน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 427,252

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง 
หมู 5

0 0 0 100 % 492,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ลาน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 302,400

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
ไซกลาง หมูที่ 8

0 0 0 100 % 161,280

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
ไซกลาง หมูที่ 9

0 0 0 100 % 181,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
ไซเหนือ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 182,280

กอสร้างถนนทางเข้า คสล. ภายในอบต
.ห้วยยาบ

0 0 195,000 -100 % 0

กอสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต.ห้วย
ยาบ

0 449,000 0 0 % 0
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กอสร้างเมรุเผาศพ 0 0 500,000 -100 % 0

กอสร้างเมรุเผาศพ 0 0 500,000 -100 % 0

กอสร้างและซอมแซมถนนคสล.ภายในหมู
บ้าน หมู 10 บ้านแสนตอป่าก้าง

0 110,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 ซอย นายถนอม ตั้งแต ข้างบ้านนาย
กังวาน ปาลี ถึงหลังบ้านนายอุทัย 

0 0 264,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม บ้านห้วยไซใต้ หมู 8

0 112,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบอนไก ตั้งแตปากซอยข้างบ้านนาย
ประมวล อินตายวง บ้านนางสาวมาลัยปาลี

0 0 260,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแจ้ซ้อน หมู 1 ซ. บ้านนายบุญมี - นาย
แสวง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 345 ตาราง
เมตร

0 184,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู 15 ข้างบ้านนาย
สะอาด วงค์คม

0 140,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ
.หมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู 8 

0 128,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยไซเหนือ หมู 4 – บ้านห้วยไซกลาง 
หมู 9 (ซอยฟาร์มนายเจียม)

0 0 378,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา หมู 6 สันพระเจ้าแดง 
ซอย.4

0 0 430,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลําเหมืองแมลาน ตั้งแต รพ.สต. บ้าน
ห้วยไซถึง สามแยกบ้านแมจันทร์แก้ว ปาลี

0 0 471,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
หมู 14

0 422,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู 4 บ้าน
ห้วยไซกลาง หมู 9

0 437,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยไซกลาง 
หมู 9 - บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์  หมู 15

0 223,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 0 124,000 0 0 % 0

ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแม
รองน้อย)  บ้านป่าก้างแสนตอ หมู 10

0 0 0 100 % 498,000

ทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม
หาด หมูที่ 7

0 0 0 100 % 498,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยมวงไรพัฒนา หมู 16

0 0 0 100 % 498,000

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้าน
ห้วยไซ หมู 14

0 0 0 100 % 540,000

เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยไซใต้ 
หมู 8

0 0 0 100 % 630,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,329,200 2,999,000 5,622,212
รวมงบลงทุน 0 2,329,200 2,999,000 5,643,212

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบ้านธิ 0 649,647.29 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 649,647.29 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 649,647.29 0 0

รวมงานก่อสร้าง 0 2,978,847.29 2,999,000 5,968,212
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 911,700 3,838,147.29 3,469,000 10,041,952

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 147,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 147,960
รวมงบบุคลากร 0 0 0 147,960

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องและกําจัด
ศัตรูพืช , ผักสวนครัวรั้วกินได้

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

17,010 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเกษตรของกลุมอาชีพแตละกลุมใน
ตําบล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11,920 12,120 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,930 12,120 50,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุการเกษตร 0 7,250 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 7,250 15,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 28,930 19,370 65,000 48,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 28,930 19,370 65,000 195,960
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคืนต้นไม้สูป่า  พัฒนาดอยงุ้ม 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการคืนต้นไม้สูป่า พัฒนาดอยง้ม 14,820 0 0 0 % 0

โครงการคืนต้นไม้สูป่า พัฒนาดอยงุ้ม         
                    

0 6,860 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 15,000 0 % 15,000
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลห้วยยาบ

29,670 37,595 30,000 0 % 30,000

โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลห้วยยาบ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 44,490 44,455 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 44,490 44,455 100,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  
จํานวน 1 ตู้

0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 26,800 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 44,490 44,455 126,800 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 73,420 63,825 191,800 295,960

รวมทุกแผนงาน 45,975,062.96 49,228,429.74 65,824,428 64,971,660
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

อําเภอบานธิ   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,971,660 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,991,332 บาท
งบกลาง รวม 23,991,332 บาท

งบกลาง รวม 23,991,332 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ คลอดบุตร ฯลฯ ตามพ.ร.บ
/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81   ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:21 หนา : 1/168



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 18,218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548   ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุ
ตามประกาศ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคํานวณ
โดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ  สารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลว 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,760,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปไดรับ
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เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หรือคํานวณโดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอน
หลัง ขอมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่คาดวาจะมาลง
ทะเบียนเพิ่มเติมระหวางปี และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึก
ในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลว 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 240,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู
ป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือน เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลว 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได  
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 19 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่  12 มีนาคม 2545  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่  15 กรกฎาคม 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 600,132 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2
 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ
. 2500
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
การายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ลว 23 กันยายน 2563
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบ
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสมบท 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดย
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีจํานวนเทาที่
ประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอ
ปี และเป็นไปดวยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็น
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโด
ยึดประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับเป็นสําคัญ และสรางหลัก
ประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น 
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
 0506/11251 ลว 5 กรกฎาคม 2553
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4295 ลว
 3 สิงหาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 560 ลว
 27 กุมภาพันธ 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
  ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลว 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการดําเนินกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514
 ลว 26 กรกฎาคม 2554
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,277,680 บาท

งบบุคลากร รวม 4,827,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภา องคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาบ จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 20,400 บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท   
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:21 หนา : 8/168



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาบ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาบ  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาบ จํานวน  2  อัตราๆ  ละ 880
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาบ  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2) คาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาบ จํานวน  2  อัตราๆ  ละ 880 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาบ จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาบ 11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาบ 9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  25  คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  691,200
 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาบ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400
  บาท 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,911,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,031,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
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  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 236,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และกบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวนภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 543,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 3,407,840 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 359,840 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 236,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ 
- เพื่อจางเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ผานเกณฑประเมิน และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
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บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 2,043,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 680,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
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สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
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แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คาธรรมเนียมการรังวัดและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
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1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนิน
การเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหประชาชนใน
ทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสียนอยที่
สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบ
รอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  โดยเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ผูที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จาเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้านประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
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ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใชจาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต(นภ
) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หนา 47 ขอ 2

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย                                                                         
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุมดอกไม และพวง
มาลา

จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม
ดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการสําคัญตางๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม จัดงานวัน
สําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ
วงศ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรอง ผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจรรมตามวัตถุ
ประสงค คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น ไดแก คาจัดถานที่จัดงาน เชน คาเชา หรือคาบริการ วัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นรวมคาติดตั้ง และคารื้อถอนเชนโป
รคเจเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ คาจางจัดนิทรรศการ คา
การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาจาง
งานเหมาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 49 ขอ 6
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ และการอบรม
สัมมนาเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ผูนําหมูบาน ตามหลักสูตรที่เกี่ยวของ
และเป็นประโยชนในการบริหารจัดการองคกร เพื่อประโยชนใน
การพัฒนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 48 ขอ 3

งานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ ไดแก วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยจายเป็น
คาอุปกรณในการจัดงานราชพิธีและวันสําคัญตางๆ และเป็นคาจัด
สถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 48 ขอ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก 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 ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเยบกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
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หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา
ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
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ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette)แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 535,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบล
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาบฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All in One สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนาที่ 59 ลําดับที่ 12 
(งานนิติการ)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางหนวยงานหรือสถาบันภายนอกเป็นผูดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาบ

จํานวน 25,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 504,120 บาท
งบบุคลากร รวม 504,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 504,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จํานวน 12 เดือน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 285,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  12  เดือน
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,023,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,275,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,275,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,649,160 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 25,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว, เงินปรับเพิ่มวุฒิ ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:22 หนา : 50/168



เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 535,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 645,920 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 269,920 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 125,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ 
- เพื่อจางเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ผานเกณฑประเมิน และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
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บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
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ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
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จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คาธรรมเนียมการรังวัดและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:22 หนา : 57/168



.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลั
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กเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลังและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได และเป็นคาใชจาย
ในการอบรม ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี ใหกับผูเสีย
ภาษี และเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาแผนพับ คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ คาจัด นิทรรศการ คาประชา
สัมพันธ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 5

รายจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
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สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย                                                                         
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก 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 ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเยบกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
หนั- งสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
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ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:22 หนา : 65/168



- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 102,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท
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เพื่อเป็นคาจัดชื้อคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ฯลฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 27

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 23,200 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 4
 เครื่อง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 31
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ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 29

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1,400 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 2 ชุด ตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 30
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองามกฎหมาย

จํานวน 7,600 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 28

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 88,830 บาท
งบบุคลากร รวม 88,830 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 88,830 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 88,830 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
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ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,264,420 บาท

งบบุคลากร รวม 729,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 729,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 172,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  อัตรา จํานวน 12
  เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
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- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 489,840 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ 
- เพื่อจางเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ผานเกณฑประเมิน และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
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บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:22 หนา : 75/168



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
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สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
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แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คาธรรมเนียมการรังวัดและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลั
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กเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
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อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
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น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา
ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 375,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางทองถนน ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาป้ายโครงการ จาง
เหมาประกอบ อาหาร แผนพับ ใบปลิว และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 1464 ลว 5 เมษายน 2562

คาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูแกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่านพลเรือน หนวยกูชีพ กูภัย การป้องกันและแกไขไฟป่าและ
ภัยพิบัติตางๆ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- พ.ร.บ. ป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 089/ว 2360 ลว 2 พฤศจิกายน 2558
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 50 ลําดับที่ 1
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โครงการแกไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง หรืออุดหนุนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะ
บูรณาการ 
- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับตกแตงสถานที่ อบรม พิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว2726 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฯ
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 2 ลําดับที่ 6

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า
หมอก ควันที่เกิดขึ้นในตําบลหวยยาบ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ไดแก จัดทําป้ายประชาสัมพันธ แผน
พับ และคาใชจายอื่นๆที่ เกี่ยวของ การป้องกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0624/ ว 7552 ลว
 13 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ ว 0503
 ลว 24 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 0533
 ลว 27 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ ว 0924
 ลว 12 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891
/ว2360 ลว 2 พฤศจิกายน 2558 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 50 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หลัก
สูตรทบทวน)
- เพื่อเป็นคาจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลว 4
 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลว 26
 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลว 13 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  3. รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับปฏิบัติ
งาน เชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ชุดปฏิบัติการแบบ
ชุดหมี ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟ
ป่า เครื่องดับไฟเคมี ตลอดจนการตราเช็คเติมน้ํายาเคมี สําหรับ
เครื่องดับเพลิง กูชีพ กูภัย เชน กระเป๋า ยาเวชภัณฑยา ถุงมือ
ยาง ผาปิดจมูก ปลอกคอ ไมดามแขน ขา ผาก๊อต สําลี 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลว 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795
 ลว 17 พฤศจิกายน 2552

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอรติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,891,740 บาท

งบบุคลากร รวม 2,537,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,537,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,821,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนการปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวน ตําบล จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138
 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซอมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138
 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 601,920 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ
 ของ พนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138
 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซอมแนวทางการคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วัน หยุดราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาบํารุงการศึกษา
ของ พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คาใชสอย 

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คา
ถาย เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจาย ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจาง เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณตางๆ ฯลฯ  ตามพระราช
บัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ ดังนี้
-คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จสง พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรม
วงศานุวงศ
-คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่น หรือบุคลากรภายนอกเขาดูงาน หรือเยี่ยมชมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คารับรองและพิธีการ อื่นๆ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อปท

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาในสังกัดอปท. 
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้ง ที่ 1/2562 ลําดับที่ 24 หนา 21

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย                                                                         
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
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สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารวมศึกษา/ดูงาน ของนัก
เรียน ครู และบุคลากร และคาใชจายในการเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใช สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
– คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
 -คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
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แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก 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 ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเยบกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
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ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อเครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึก พรอม
ติดตั้งเครื่องถึงหมึก (Ink Printer) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด
ในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
สามารถ Printer,Copier,Scanner, Fax ในเครื่องเดียว ฯลฯ ตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 700 บาท 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 35

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาปรับปรุงคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,924,966 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,553,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,553,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,668,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูและคาจางประจํา สําหรับครู ผูอํานวย
การ โรงเรียนอนุบาล ครูผูชวยเด็ก จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้ 
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซอมแนวทางการ
คํานวนภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบลในระดับ
สาย งานบริหารและวิชาการ  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4
/ ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3
 ) พ.ศ. 2543
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 30
 ลงวัน ที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินผลงาน ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 567,840 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจาง ทั่วไป  ตาพระราชบัญญัติ/ระเบียย/หนังสือ
สั่งการ ดังนี้- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ
 ของ พนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลง
วัน ที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,544,706 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกครู และผู
ดูแลเด็ก ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบ ต. 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
ครูและผูดูแลเด็ก ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการครูและครู
ผูดูแล เด็กตามสิทธิที่ควรจะไดรับ   
ตามพระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ ดังนี้ 
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2523
 และที่ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 3,145,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คา
ถาย เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่ง ปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา
และเผย แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทาง วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คา ธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจาง เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภท นี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณตางๆ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 10
 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราช เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการ ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของ ครู และผูดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดิน ทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป ติดตอราชการ 
-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสถาน
ศึกษาของอปท. คนละ 11,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด
. ของ อปท.   คนละ 44,000 บาท
ตามระเบียบ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย เป็นคาพาหนะในการนําเด็กไปสง
สถาน พยาบาล สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.หวยยาบ     
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 26 หนา 96
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โครงการงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ การจาง
เหมาจัด สถานที่ การจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 29 หนา 97

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,223,400 บาท

1. คาอาหารกลางวัน 
 - คาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
เงิน 411,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนอนุบาลอบต. เป็น
เงิน 504,000 บาท
 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 22 หนา 96 
2. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร รร.สังกัด อบต. เป็น
เงิน 20,000 บาท 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 45 หนา 98
3. คาใชจายอินเตอรเน็ต เป็นเงิน 9,600 บาท 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 20 หนา 95 
4. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน เป็น เงิน 7,200 บาท
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 20 หนา 95 
5. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน เป็น
เงิน 100,000 บาท 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 หนา 95 
6. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เป็น
เงิน 50,000 บาท
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 หนา 95
7. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) เป็นเงิน  100,000  บาท  
8. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. เป็น เงิน 30,000 บาท 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 49 หนา 99 
9. คาใชจายในการรณรงคการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา เป็น เงิน 21,000 บาท 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้ง ที่ 1/2562 หนาที่ 21 ลําดับที่ 26 
10. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก เป็นเงิน 20,000 บาท 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนา 94 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้ง ที่ 1/2562 หนาที่ 21 ลําดับที่ 27
12. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กอนุ
บาลในรร.อนุบาล คนละ 1,700 บาท จํานวน 874,000 บาท
13.คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยเด็กเล็ก คน
ละ 1,700 บาท จํานวน 136,000บาท
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใช สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 1,221,306 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้น เปลืองไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของมี
ลักษณะคงทนถาวร ไดแก กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
แฟ้มประวัติขาราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่ม และ เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ ที่ใชในสํานัก
งาน หนังสือพิมพ วารสาร กระดาษ คารบอน ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,136,306 บาท

 เพื่อจายเป็น
- คาอาหารเสริม(นม) ศพด. เป็นเงิน 153,296 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) รร. อบต. เป็นเงิน 229,944 บาท
- คาอาหารเสริมนม รร.บานหวยไซ เป็นเงิน 344,916 บาท
- คาอาหารเสริมนม รร. บานป่าตึง เป็นเงิน 383,240 บาท
- คาอาหารเสริมนม รร.หวยยาบ เป็นเงิน 24,910 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวประเภท
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ไม ถูพื้น น้ํายาลางจาน กระดาษ
ชําระ ถวยชาม แกวน้ํา แกวกาแฟ ผาปู โต๊ะ ฯลฯ   
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส ตลับ
ผง หมึก สําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเป็น
สําหรับการ ใชงาน เมาส เมมโมรี่ แผนซีดี แผนดีวีดี แฟลชไดรฟ
 ฯลฯ    
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอนที่ทําจาก
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก แบบจําลองภูมิประเทศ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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งบลงทุน รวม 230,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 30,400 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ําได และเป็นราคาพรอม
อุปกรณ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบสะพายหลัง จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เครื่อง 2 ระบบ ขนาด 16 ลิตร 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 7
-เป็นครุภัณฑนอกมาตรฐาน
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) จํานวน 159,200 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
จํานวน 8  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-ระดับความละเอียด 3,840X2,160 พิกเซล 
-ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภา(Resolution)พิก
เซล
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ 55 (นิ้ว) 
-แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV)
-ชองตอ HDMI ไมนอยกว่ํา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
-ชองตอ USB ไมนอยกว่ํา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 หนาที่ 2 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดพุมไม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดพุมไม จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
ขนาด 22 นิ้ว  เป็นเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนตแบบมือ
ถือ ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ
ขนาดไมนอยกว่ํา 21 ซีซี เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรง
มา ใบมีดตัดขนําดไมนอยกวา 22 นิ้ว  ใบมีดตัดสามารถใชได 2
 ดาน
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5

เตียงเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด  3 ฟุต จํานวน 2 เตียง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
เป็นเหล็ก  ขนาด กวาง 95 ซม. ยาว 207ซม. 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,596,000 บาท

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)   
- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวน  2  โรงเรียน   แยกเป็นดังนี้
- โรงเรียนวัดป่าตึงหวยยาบ เป็นเงิน 840,000 บาท
- โรงเรียนบานหวยไซ จํานวน เป็นเงิน 756,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,463,280 บาท

งบบุคลากร รวม 863,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 863,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
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ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 471,960 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  12  เดือน ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ 
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- เพื่อจางเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ผานเกณฑประเมิน และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจัดไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  คาธรรมเนียมการรังวัดและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลั
กเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
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 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่
วางกรวยแกว  กระบอกตวง เบาหลอม   หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลีและผาพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย อาทิเชน  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ละคร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการโครงการพระ
ราชดําริสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานของคณะ
กรรมการแตละหมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท  จํานวน 16 หมู
บาน เป็นเงิน 320,000 บาท
ตามพ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว 31
 สิงหาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 หนาที่ 15 ลําดับที่ 32
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562
 หนาที่ 42 ขอ 15

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3 /ว4647 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 90 ขอ 5

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 90 ขอ 5
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก ทรายอะ
เบท วัคซีน สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษ กรอง จุก
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 - ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ ตองเฝ้าระ
วัง พ.ศ. 2559 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุ
ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่ม
เติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวัน ที่ 22 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวัน ที่ 12 มกราคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการของบุคลากร หรือ
เครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ  ตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2861 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท แบบดิจิตอล
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2 
-เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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เครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด  พรอมขา
ตั้ง  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  
ตามพ.ร.บ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
 หนาที่ 1 ลําดับที่ 3
-เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 961,820 บาท

งบบุคลากร รวม 841,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 601,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
(2) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
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ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
- 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน  12  เดือน  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 120,140 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 120,140 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 67,940 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ 
- เพื่อจางเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ผานเกณฑประเมิน และมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
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บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับเด็กและเยาวชนตําบล
หวยยาบ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 12
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูสูงอายุตําบลหวยยาบ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อสง
เสริมศักยภาพใหแกผูสูงอายุ มีการพัฒนาความคิดและมีความรูที่
เกิดจาก ประสบการณในสิ่งที่ไดศึกษาดูงาน เพื่อนํามาประยุกตใช
กับชีวิตประจํา วันของผูสูงอายุและพัฒนาชมรมผูสูงอายุฯ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตาม อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 13

โครงการมหกรรมผูสูงอายุตําบลหวยยาบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการมหกรรมผูสูงอายุ
ตําบลหวย ยาบ เชน คาใชจายในการจัดนิทรรศการ การจัด
กิจกรรมตางๆ คาใชจาย ตางๆ คาจัดสถานที่ คาอาหาร-คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหกับเด็กและเยาวชนตําบลหวย
ยาบ และคาใช จายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลหวยยาบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู สูงอายุตําบลหวยยาบ ประกอบดวย คาใชจายในการ
จัดอบรม จัดกิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลหวยยาบ คาอาหารกลาง วัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
จัดสถานที่ คาจัดบูธกิจกรรม คาป้าย โครงการ การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายตางๆ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตาม อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลหวยยาบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สตรีตําบลหวยยาบ แกไขปัญหาการวางงาน ดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตาม อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขา รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 15
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โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผู
ดอย โอกาส เชน ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการ ผูยากไร ฯลฯ เชน คาจัด
สถานที่ คา อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุอุ
ปกณ คาวิทยากร คาใช จายตางๆ เกี่ยวกับโครงการดังกลาว
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ลําดับที่ 11

โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร  การพัฒนาสตรีและสนับสนุนการ
แกไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
ราษฎร ไดแก คาฝึกอบรม, คาอุปกรณในการอบรม ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หนา 84 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จํานวน 500,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบานธิ 
- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานป่าขุย บานป่า
ตึง หมูที่ 5 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดเก็บขยะ ขนถายขยะและสิ่งปฏิกูลใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มติมเ/ปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 141,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนดีเดน

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาบ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนดี
เดน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2562 หนา 2 ลําดับที่ 3
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โครงการวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชน ทั้งในดานสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรคติดตอหรือระงับโรคในทองถิ่น และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลว 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลว
 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.6/ว24 ลว 4 ตุลาคม 2561
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563

โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องประชาธิปไตย กฎหมาย
การเลือกตั้งและการมีสวนรวมของประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมเสริมสรางความรูความเขา
ใจ เรื่อง ประชาธิปไตย กฎหมายการเลือกตั้งและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2
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โครงประชุมประชาคม  ผูนําชุมชน  ผูแทนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ผู
แทน ชุมชน คาใชจายในการจัดประชาคมตําบล หมูบาน การจัด
ทําแผน พัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาหมูบาน การประชุมชี้แจงการ
จัดเก็บขอมูล ตางๆ การจัดเก็บขอมูล จปฐ ฯลฯ 
-เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
พัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขาย
องคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลว 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลว 15 พฤษภาคม 2562
- ตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 หนา 53 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานธิ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินการโครงการของที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานธิ 1. อุดหนุนการจัดงานพระนางเจาจามเทวี
และงานฤดูหนาว จังหวัดลําพูน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนา 8 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงนักกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันนอก
พื้นที่ เชน คาชุดนักกีฬา อุปกรณการแขงขันกีฬาและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 106  ลําดับที่ 2 
  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 256,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณีตาน
ก๋วยสลาก ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3
  หนา 106        

โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณีเตียว
ขึ้นดอยงุม ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่ 4  หนา  106   

โครงการประเพณียี่เป็ง จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณียี่เป็ง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6
  หนา 107   
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ  
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย   เป็นเงิน 25,000  บาท
-ประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยหางบาตร   เป็นเงิน  20,000  บาท
-ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดในเตพื้นที่ตําบลหวยยาบ จํานวน 12
 วัด แหงละ 3,000 บาท   เป็นเงิน  36,000  บาท 
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หนา 107  

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษและสง
เสริมประเพณีวันเขาพรรษา
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 106 ลําดับที่  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,073,740 บาท

งบบุคลากร รวม 2,137,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,137,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,349,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล ไดแก กองชางองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวน
ตําบลสังกัดกองชาง ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม  2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก .อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบ ต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 687,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
สังกัด กองชาง   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ 2,3,4,5,6) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางและ
พนักงานจางชั่วคราว สังกัดกองชาง ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังนี้ - ตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก .อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,375,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,880 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 146,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการซื้อหรือจางฯ
- เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ใหแก
พนักงานสวน ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางที่ผานเกณฑ
ประเมิน และมีสิทธิไดรับ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงการ คลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ประกาศหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ รวม
ถึงคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง คาตอบ
แทนคณะกรรมการ ประเมินความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ ผลการ
ประเมินทางวิชาการของ พนักงานผูรับการประเมิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทอง ถิ่น  พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน สวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่ง
มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการ กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเชาบาน คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิ เบิกคาเชาบาน ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท08080.2/ว5862 ลว 12
 ตุลาคม 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาบํารุงการศึกษา
ของ พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คาโฆษณาและ
เผยแพร คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาใชจาย อื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของฯลฯ 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลใหปฏิบัติงานตางๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว
 20 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 ลว 10
 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯลฯ ตาม
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลว 2 เม.ย
. 2561
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหใชงานไดตาม
ปกติ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้น เปลืองไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของมี
ลักษณะคงทนถาวร ไดแก กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
แฟ้มประวัติขาราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่ม และ เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ ที่ใชในสํานัก
งาน หนังสือพิมพ วารสาร กระดาษ คารบอน ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 
  

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชน ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง สวาน ทอ
ตางๆ โถสอม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
จักรยานยนต ยางรถยนต ไขควง หัวเทียน น้ํา
กลั่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แก๊สหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุทางการ
เกษตร 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกาย สําหรับในการปฏิบัติ
งาน ประกอบ ดวย หมวก เสื้อ ชุดปฏิบัติการแบบชุด
หมี กางเกง รองเทา เข็มขัด ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสําหรับใชในการสารวจ ในงาน
ชาง 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอรติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน   มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ   หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 560,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ฯลฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 130 ลําดับที่ 22
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คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย ฯลฯ
-ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 130 ลําดับที่ 22
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi ฯลฯ
 ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ICT)  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 130 ลําดับที่ 22

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watt)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนาที่ 67 ลําดับที่ 17
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

กอสรางอาคารเก็บวัสดุ, อุปกรณ,เครื่องมือ,เอกสารและอาคารสํานัก
งานกองชาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับปรุง กอสรางอาคารเก็บ
วัสดุ, อุปกรณ,เครื่องมือ,เอกสารและอาคารสํานักงานกองชาง
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

งานก่อสร้าง รวม 5,968,212 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้น เปลืองไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของมี
ลักษณะคงทนถาวร ไดแก กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
แฟ้มประวัติขาราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่ม และ เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ ที่ใชในสํานัก
งาน หนังสือพิมพ วารสาร กระดาษ คารบอน ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชน ไมตางๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง สวาน ทอ
ตางๆ โถสอม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
จักรยานยนต ยางรถยนต ไขควง หัวเทียน น้ํา
กลั่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุทางการ
เกษตร 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกาย สําหรับในการปฏิบัติ
งาน ประกอบ ดวย หมวก เสื้อ ชุดปฏิบัติการแบบชุด
หมี กางเกง รองเทา เข็มขัด ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส ตลับ
ผง หมึก สําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเป็น
สําหรับการ ใชงาน เมาส เมมโมรี่ แผนซีดี แผนดีวีดี แฟลชไดรฟ
 ฯลฯ    
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุสําหรับใชในการสารวจ ในงาน
ชาง 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอรติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน   มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ   หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,643,212 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.ใชเครื่องยนตเบนซิน
2.น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
3.แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
4.ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนา 66 ลําดับที่ 8

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,622,212 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

กอสรางสนามเด็กเลนเสริมปัญญา สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กโรงเรียนอนุบาลอบต.หวยยาบ

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางสนามเด็กเลนเสริมปัญญา สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กโรงเรียนอนุบาลอบต.หวยยาบ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563              หนาที่ 1 ลําดับที่ 11 (กอง
ศึกษาฯ)

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

ตอเติมอาคารโรงอาหารสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กโรงเรียน
อนุบาลอบต.หวยยาบ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการตอเติมอาคารโรงอาหารสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กโรงเรียนอนุบาลอบต.หวยยาบ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับที่ 1 หนาที่  98
 ลําดับที่ 22 (กองศึกษาฯ)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล อบต
.หวยยาบ.

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาล อบต.หวยยาบ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับที่ 1  หนาที่ 21
 ลําดับที่  95 (กองศึกษาฯ)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหวยยาบ หมูที่ 2 จํานวน 291,200 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
-ซอย 1 บานครูวรรณ ถนนคสล. กวาง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม
. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 520.00 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนาที่  105 
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแจซอน หมูที่ 1 จํานวน 427,252 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
-ซอยบานนายกาบ วงคคม ถึงหนาบานนายสิงหแกว ใจมุข ถนน
คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 69.00 ตร.ม. งบประมาณ 38,640 บาท
-ซอยบานผูใหญ ม.1 ถนนคสล. กวาง 3.30 ม. ยาว 29.00 ม
. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 95.70 ตร.ม. งบ
ประมาณ 53,592 บาท
-ซอยขางบานนายติง วงคคม ถนนคสล. กวาง 3.50 ม
. ยาว 34.00 ม. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 119 ตร.ม
. งบประมาณ 66,640 บาท
-ซอยบานนางวิไล เป็นธนศักดิ์ ถนนคสล. กวาง 3.00 ม
. ยาว 22.50 ม. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 67.50 ตร
.ม. งบประมาณ 37,800 บาท
-ซอย 6 บานนางทับทิบ ปินไชย ถนนคสล. กวาง 3.00 ม
. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 114.00
 ตร.ม. งบประมาณ 63,840 บาท
-ซอย 2 นายกสิน วรรณา – บานนายปรีชา ถนนคสล. กวาง 4.00
 ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 212.00
 ตร.ม. งบประมาณ 118,720 บาท
-ซอยขางบานนางสุพิน  วงคคม ถึงหนาบานนายจํารัส  ดวง
เกิด  ถนน คสล. กวาง 3.50 ม. ยาว 24.50 ม. หนา 0.15 หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 85.75 ตร.ม. งบประมาณ  48,020 บาท
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่  4
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนาที่ 18

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าตึง หมู 5 จํานวน 492,800 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ซอยไปป่าขุย ถนน คสล. กวาง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม
.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 46
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าลาน หมูที่ 11 จํานวน 302,400 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ซอยหลังหมูบาน ถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม
.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 540.00 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 62

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไซกลาง หมูที่ 8 จํานวน 161,280 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-ซอยนายพิพัฒน  ปาลี ถนน คสล. กวาง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม
.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 280.00 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไซกลาง หมูที่ 9 จํานวน 181,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-ซอย พอนอยอินลอย  ถนน คสล. กวาง 2.50 ม. ยาว42.00 ม
.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 105.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ 58,300 บาท
-ซอยไพโรจน ชวงที่ 1 ถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม
.หนา 0.15 ม. ,ชวงที่ 2 ถนน คสล. กวาง 2.80 ม. ยาว 25.00 ม
.หนา 0.15 ม.  หรือมีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 220.00 ตรม. งบ
ประมาณ 122,700 บาท
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หนาที่   61
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564  หนาที่  4
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไซเหนือ หมูที่ 4 จํานวน 182,280 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-ซอยพวงชมพู ถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม.หนา 0.15
 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 162.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ 90,720 บาท
-ซอย 5 นายกําพล (ปั้มหลอด) ถนน คสล. กวาง 3.00 ม
. ยาว 54.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 163.50
 ตร.ม. งบประมาณ 91,560 บาท
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 61  

ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแมรองนอย)  บานป่ากาง
แสนตอ หมู 10

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแมรองนอย) ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.5
 เมตร
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หนาที่  68  

ทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหาด หมูที่ 7 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายเชื่อม ม.10 - ม.7) ขนาด กวาง 4 เมตร  ยาว 6
 เมตร สูง 2.5 เมตร
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 109 

ทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมวงไรพัฒนา หมู 16 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางทอลอดเหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาย 6 เมตร สูง 2.5 เมตร
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนาที่ 114  
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เสริมผิวถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  บานหวยไซ หมู 14 จํานวน 540,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเสริมผิวถนน ซอยขางปั้ม ขนาด
กวาง 4 .00 ม. ยาว  300.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่เสริมผิว
ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนาที่  51   

เสริมผิวแอสฟัลทคอนกรีต บานหวยไซใต หมู 8 จํานวน 630,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเสริมผิวถนน สายดอยหางบาตร ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว  350.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่เสริมผิว
ไมนอยกวา 1,400 ตร.ม.
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 60   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 195,960 บาท

งบบุคลากร รวม 147,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 147,960 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,960 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการเกษตรของกลุม
อาชีพแตละกลุมในตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมดานการเกษตรของกลุมอาชีพแตละกลุมในตําบล
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนาที่ 38 ลําดับที่ 16
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ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง     ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคืนตนไมสูป่า  พัฒนาดอยงุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคืนตนไมสูป่าพัฒนา
ดอยงุม ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 78 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 23/8/2564  10:59:24 หนา : 166/168



โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คากลาไม ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาฯ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2562 หนา 35 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหวยยาบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียงประจําตําบลหวยยาบ (ศูนยพอดอยหมัด) 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.8
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.8
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 80 ลําดับที่ 6

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หวยยาบ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหวยยาบ เชน คาศึกษาดู
งาน คาฝึกอบรม คาใชในการการพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2562 หนา 1 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การปลูกตนไมบนดอยงุม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดอม ฯลฯ  ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1470 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 81 ลําดับที่ 8
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,760,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,218,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,132

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

210,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,760,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,218,400

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,132

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

210,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 236,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,364,880 489,840 1,169,760 471,960 216,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,988,150 172,560 3,489,440 355,320 601,680

เงินประจําตําแหนง 84,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

46,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

59,460 67,020 129,300 36,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 216,000 30,000 48,000 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 236,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 687,480 147,960 4,547,880

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,349,880 8,957,030

เงินประจําตําแหนง 42,000 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600 88,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

15,900 331,680

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 20,000 362,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,320 100,320
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

361,960 55,200 150,000 18,000 67,940

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

21,800 29,800 40,000 4,200

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000 60,000 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 776,000 350,000 730,000 192,000

คาใช้จายโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท

40,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

850,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

146,760 799,860

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

33,800 129,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 350,000 660,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 500,000 2,548,000

คาใช้จายโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท

40,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

850,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

50,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 30,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุมดอกไม้ และ
พวงมาลา

3,000

คาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล

2,000

โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

50,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000 60,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุมดอกไม้ และ
พวงมาลา

3,000

คาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล

2,000

โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้ารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

50,000

โครงการคืนต้นไม้สูป่า  
พัฒนาดอยงุ้ม

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

60,000

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,300,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึง
ความสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และพระมหา
กษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์

50,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การบริหาร
สวนตําบลห้วยยาบ 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชนดีเดน

6,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้ารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

50,000

โครงการคืนต้นไม้สูป่า  
พัฒนาดอยงุ้ม

15,000 15,000

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

60,000

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,300,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึง
ความสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และพระมหา
กษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์

50,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การบริหาร
สวนตําบลห้วยยาบ 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชนดีเดน

6,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีตาน
ก๋วยสลาก

โครงการประเพณีเตียว
ขึ้นดอยงุ้ม

โครงการประเพณียี่เป็ง

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุ

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

25,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด

25,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยยาบ

50,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  10:59:44 หน้า : 11/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีตาน
ก๋วยสลาก

20,000 20,000

โครงการประเพณีเตียว
ขึ้นดอยงุ้ม

30,000 30,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 100,000 100,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุ

81,000 81,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

25,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด

25,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยยาบ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยยาบ

100,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลห้วยยาบ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนาราย
ได้

80,000

โครงการมหกรรมผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

50,000

โครงการวาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
ห้วยยาบ

โครงการสงนักกีฬาเข้า
แขงขัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยยาบ

100,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลห้วยยาบ

30,000 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนาราย
ได้

80,000

โครงการมหกรรมผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

50,000

โครงการวาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
ห้วยยาบ

10,000 10,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
แขงขัน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยยาบ

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยยาบ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลห้วยยาบ

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเกษตรของกลุม
อาชีพแตละกลุมใน
ตําบล

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ราษฎร  การพัฒนาสตรี
และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,223,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยยาบ

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยยาบ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลห้วยยาบ

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเกษตรของกลุม
อาชีพแตละกลุมใน
ตําบล

30,000 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ราษฎร  การพัฒนาสตรี
และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,223,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย 
กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

โครงการอนุรักษ์และสง
เสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและเจ้า
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ยาบ

200,000

โครงประชุมประชาคม  
ผู้นําชุมชน  ผู้แทน
ชุมชน

10,000

งานรัฐพิธีและราชพิธี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย 
กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์และสง
เสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา

25,000 25,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้างและเจ้า
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ยาบ

200,000

โครงประชุมประชาคม  
ผู้นําชุมชน  ผู้แทน
ชุมชน

10,000

งานรัฐพิธีและราชพิธี 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 145,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 10,000 1,136,306

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000 10,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 35,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 230,000 260,000

วัสดุการเกษตร 30,000 15,000 45,000

วัสดุการศึกษา 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 195,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,166,306

วัสดุจราจร 70,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 3,000 188,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 225,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 265,000

วัสดุสํารวจ 30,000 30,000

วัสดุอื่น 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

คาไฟฟ้า 320,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

คอมพิวเตอร์ All in 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

คาไฟฟ้า 320,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

คอมพิวเตอร์ All in 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 69,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One สํานักงาน

17,000

เครื่องดูดฝุ่น 30,400

เครื่องตบดิน

เครื่องตัดพุมไม้ 11,000

เครื่องพนยา 3,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องวัดความดันโลหิต 5,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 23,200

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย

24,000

ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

1,400 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One สํานักงาน

17,000

เครื่องดูดฝุ่น 30,400

เครื่องตบดิน 21,000 21,000

เครื่องตัดพุมไม้ 11,000

เครื่องพนยา 3,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องวัดความดันโลหิต 5,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ 5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 30,700

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย

24,000

ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

8,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องาม
กฎหมาย

7,600

เตียงเหล็ก 7,000

โทรทัศน์แอลอีดี (LED 
TV)

159,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านห้วย
ยาบ หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องาม
กฎหมาย

7,600

เตียงเหล็ก 7,000

โทรทัศน์แอลอีดี (LED 
TV)

159,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านห้วย
ยาบ หมูที่ 2

291,200 291,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน 
หมูที่ 1

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าตึง 
หมู 5

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าลาน 
หมูที่ 11

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
กลาง หมูที่ 8

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
กลาง หมูที่ 9

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
เหนือ หมูที่ 4

กอสร้างสนามเด็กเลน
เสริมปัญญา สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กโรงเรียนอนุบาลอบ
ต.ห้วยยาบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน 
หมูที่ 1

427,252 427,252

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าตึง 
หมู 5

492,800 492,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าลาน 
หมูที่ 11

302,400 302,400

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
กลาง หมูที่ 8

161,280 161,280

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
กลาง หมูที่ 9

181,000 181,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
เหนือ หมูที่ 4

182,280 182,280

กอสร้างสนามเด็กเลน
เสริมปัญญา สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กโรงเรียนอนุบาลอบ
ต.ห้วยยาบ

220,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างอาคารเก็บวัสดุ, 
อุปกรณ์,เครื่อง
มือ,เอกสารและอาคา
รสํานักงานกองชาง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง

ตอเติมอาคารโรงอาหาร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กโรงเรียนอนุ
บาลอบต.ห้วยยาบ

ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายแมรอง
น้อย)  บ้านป่าก้างแสน
ตอ หมู 10

ทอลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมหาด 
หมูที่ 7

ทอลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยมวง
ไรพัฒนา หมู 16

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  10:59:45 หน้า : 29/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างอาคารเก็บวัสดุ, 
อุปกรณ์,เครื่อง
มือ,เอกสารและอาคา
รสํานักงานกองชาง

300,000 300,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง

200,000 200,000

ตอเติมอาคารโรงอาหาร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กโรงเรียนอนุ
บาลอบต.ห้วยยาบ

400,000 400,000

ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายแมรอง
น้อย)  บ้านป่าก้างแสน
ตอ หมู 10

498,000 498,000

ทอลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมหาด 
หมูที่ 7

498,000 498,000

ทอลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยมวง
ไรพัฒนา หมู 16

498,000 498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ.

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  บ้านห้วย
ไซ หมู 14

เสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านห้วยไซใต้ 
หมู 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 500,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,596,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านธิ

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ.

300,000 300,000

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  บ้านห้วย
ไซ หมู 14

540,000 540,000

เสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านห้วยไซใต้ 
หมู 8

630,000 630,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 500,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,596,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านธิ

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างหนวยงานหรือ
สถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยยาบ

25,000

รวม 23,991,332 11,894,190 1,639,420 11,816,706 1,643,280 1,221,820 2,000,000 141,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างหนวยงานหรือ
สถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยยาบ

25,000

รวม 286,000 10,041,952 295,960 64,971,660
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