
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 7,903,560 บาท 

  งบกลาง รวม 7,903,560 บาท 

   งบกลาง รวม 7,903,560 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 189,900 บาท 

      

  -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม    
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง ถือปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือด่วนที่ 
สุด ส านักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว9 ลง 
วันที่ 22 มกราคม 2557 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปีเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ี
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญเสียอันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2 /ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,728,800 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
 

      



   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,108,800 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
 
 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 150,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรืกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2559 
 
 
 
 

      



   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 

      

    
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) จ านวน 10,060 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่มิใช่ต าแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วย
พิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 490,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 บังคับ
ใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงิน
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือสมทบเข้า
เป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 

      

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 7,788,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,811,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,360 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 532,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท ตั้งไว้ 253,440 บาท  
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้  278,640 บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 888,360 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้ 139,320 บาท 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 9,500 บาท ตั้งไว้ 114,000 บาท 
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 544,320 บาท 
4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 90,720 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      



   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,208,760 บาท 

   
 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
จ านวน 

 
2,717,700 

 
บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ, เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ, เงินเพ่ิม
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่า
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับ, เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา และหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา    
  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,228,200 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,860 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 1,920,820 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 544,820 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 330,420 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวนกรณี
ต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมายก าหนดไว้   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. (ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตรา
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่จะได้รับ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 43,400 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

-  เพ่ือจ้างที่ปรึกษาท าการวิจัยเชิงส ารวจตามโครงการวิจัยเชิงส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการภายในต าบล 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เช่น น้ าชา กาแฟ เป็น
ต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีจะมอบให้ผู้มาเยี่ยม
ชม โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่   
 

-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

      

    
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตาม
ความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
      2.1 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
      2.2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท 
      2.3 ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 บาท 
      2.4 ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
4) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ.2554 
 

      



 

    

(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ครูศูนย์ฯ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอปท. 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการจัดเอง รวมทั้งจัดทัศนะศึกษาดูงานทั้งในเขตจังหวัดและนอก
เขตจังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 83 ล าดับที่ 16     
  
 

      

    
(4) โครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธี
และงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธีและงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 82 ล าดับที่ 14 
 

      



 

    
(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 79  ล าดับที่ 3 
 
 
 

      

    
(6) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่าย   อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 55 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

      



 

    
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.แทนต าแหน่ง
ว่าง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. ห้วยจรเข้, สมาชิกสภา
อบต. ห้วยจรเข้ แทนต าแหน่งว่างตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 7 
 
 
 

      

    
(8) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
(9) โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 40 ล าดับที่ 3 
 
 

      

    
(10) โครงการจัดกิจกรรม 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 41 ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรองน้ า กระจกเงา ถาด มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 351,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 280,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า
เทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ระบบ
CLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      



  งบลงทุน รวม 56,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว จ านวน 18,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
เอนกประสงค์ ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร จ านวน 10 ตัว 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 112 ล าดับที่ 3  
 

      

    
(2) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 3,900 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู้   
โดยมีลักษณะ ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดปิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 35,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมบ ารุงตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 7,788,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,811,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,360 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 532,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท ตั้งไว้ 253,440 บาท  
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้  278,640 บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 888,360 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้ 139,320 บาท 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 9,500 บาท ตั้งไว้ 114,000 บาท 
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 544,320 บาท 
4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 90,720 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      



   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,208,760 บาท 

   
 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
จ านวน 

 
2,717,700 

 
บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ, เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ, เงินเพ่ิม
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่า
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับ, เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา และหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา    
  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,228,200 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,860 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 1,920,820 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 544,820 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 330,420 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวนกรณี
ต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมายก าหนดไว้   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. (ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตรา
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่จะได้รับ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 43,400 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

-  เพ่ือจ้างที่ปรึกษาท าการวิจัยเชิงส ารวจตามโครงการวิจัยเชิงส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการภายในต าบล 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เช่น น้ าชา กาแฟ เป็น
ต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีจะมอบให้ผู้มาเยี่ยม
ชม โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่   
 

-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

      

    
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตาม
ความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
      2.1 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
      2.2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท 
      2.3 ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 บาท 
      2.4 ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
4) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ.2554 
 

      



 

    

(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ครูศูนย์ฯ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอปท. 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการจัดเอง รวมทั้งจัดทัศนะศึกษาดูงานทั้งในเขตจังหวัดและนอก
เขตจังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 83 ล าดับที่ 16     
  
 

      

    
(4) โครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธี
และงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธีและงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 82 ล าดับที่ 14 
 

      



 

    
(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 79  ล าดับที่ 3 
 
 
 

      

    
(6) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่าย   อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 55 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

      



 

    
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.แทนต าแหน่ง
ว่าง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. ห้วยจรเข้, สมาชิกสภา
อบต. ห้วยจรเข้ แทนต าแหน่งว่างตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 7 
 
 
 

      

    
(8) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
(9) โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 40 ล าดับที่ 3 
 
 

      

    
(10) โครงการจัดกิจกรรม 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 41 ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรองน้ า กระจกเงา ถาด มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 351,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 280,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า
เทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ระบบ
CLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      



  งบลงทุน รวม 56,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว จ านวน 18,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
เอนกประสงค์ ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร จ านวน 10 ตัว 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 112 ล าดับที่ 3  
 

      

    
(2) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 3,900 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู้   
โดยมีลักษณะ ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดปิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 35,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมบ ารุงตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 7,788,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,811,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,602,360 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 532,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท ตั้งไว้ 253,440 บาท  
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้  278,640 บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,900 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 950 บาท ตั้งไว้ 22,800 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 888,360 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท ตั้งไว้ 139,320 บาท 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 9,500 บาท ตั้งไว้ 114,000 บาท 
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 544,320 บาท 
4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท ตั้งไว้ 90,720 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      



   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,208,760 บาท 

   
 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
จ านวน 

 
2,717,700 

 
บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ, เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ, เงินเพ่ิม
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่า
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับ, เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา และหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา    
  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,228,200 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,860 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 1,920,820 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 544,820 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 330,420 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวนกรณี
ต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมายก าหนดไว้   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. (ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตรา
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่จะได้รับ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 43,400 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

-  เพ่ือจ้างที่ปรึกษาท าการวิจัยเชิงส ารวจตามโครงการวิจัยเชิงส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการภายในต าบล 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เช่น น้ าชา กาแฟ เป็น
ต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีจะมอบให้ผู้มาเยี่ยม
ชม โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่   
 

-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

      

    
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตาม
ความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
      2.1 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
      2.2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท 
      2.3 ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 บาท 
      2.4 ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
4) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ.2554 
 

      



 

    

(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ครูศูนย์ฯ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอปท. 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการจัดเอง รวมทั้งจัดทัศนะศึกษาดูงานทั้งในเขตจังหวัดและนอก
เขตจังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 83 ล าดับที่ 16     
  
 

      

    
(4) โครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธี
และงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา กษัตริย์ งานรัฐพิธีและงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 82 ล าดับที่ 14 
 

      



 

    
(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 79  ล าดับที่ 3 
 
 
 

      

    
(6) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่าย   อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 55 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

      



 

    
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.แทนต าแหน่ง
ว่าง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. ห้วยจรเข้, สมาชิกสภา
อบต. ห้วยจรเข้ แทนต าแหน่งว่างตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับที่ 7 
 
 
 

      

    
(8) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
(9) โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 40 ล าดับที่ 3 
 
 

      

    
(10) โครงการจัดกิจกรรม 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 41 ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรองน้ า กระจกเงา ถาด มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 351,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 280,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า
เทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ระบบ
CLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      



  งบลงทุน รวม 56,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,900 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว จ านวน 18,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
เอนกประสงค์ ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร จ านวน 10 ตัว 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 112 ล าดับที่ 3  
 

      

    
(2) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 3,900 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู้   
โดยมีลักษณะ ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดปิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
-  ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 35,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมบ ารุงตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



แผนงานการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,605,645 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 660,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 660,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 540,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและครูผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว้ จ านวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 895,645 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 54,670 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 54,670 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวนกรณี
ต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมายก าหนด
ไว้   

 

 

 

 

 

 

      



   ค่าใช้สอย รวม 506,975 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

      



    
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน และ
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงานค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน
การออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 

      

    
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวัน 

จ านวน 210,945 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐม
เจดีย์อุปถัมภ์) จ านวน 245 วนั เป็นไปตามหนังสือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 46 ล าดับที่ 17 
 

      



    
(4) โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กฯ และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กฯ และผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์อุปถัมภ์)  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 47 ล าดับที่ 20 
 
 

      

    
(5) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 48 ล าดับที่ 24 
 
 

      

    
(6) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 
 
 
 

      



    
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์อุปถัมภ์) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 48 ล าดับที่ 26 
 

      

    
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 69,700 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์
อุปถัมภ์) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน
เด็กนักเรียน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน (เงิน
อุดหนุน) เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 48 ล าดับที่ 25 
 

      

    
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 46,330 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยเป็นเงิน
อุดหนุนจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี   
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 49 ล าดับที่ 27 
 
 
 
 

      



    
(10) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 45 ล าดับที่ 13 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 

      



   ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 110,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรองน้ า กระจกเงา ถาด มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระ
ปฐมเจดีย์อุปถัมภ์) จ านวน 260 วัน 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 
 
 
 

      



   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ ส าลี และ
ผ้าพันแผล ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
การงบประมาณ     
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 139,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์
อุปถัมภ์) 
 

      

   
ค่าน  าประปา ค่าน  าบาดาล จ านวน 8,000 บาท 

      
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ในส านักงาน/ในที่สาธารณะ 

 
      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระ
ปฐมเจดีย์อุปถัมภ์) 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์อุปถัมภ์) 
 

      

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง (วัดพระปฐมเจดีย์อุปถัมภ์) 
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542      

      

 



แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,386,395 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,509,475 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,509,475 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 759,295 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 664,440 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 43,740 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 2,756,920 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 210,320 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 119,520 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวนกรณี
ต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมายก าหนดไว้   
 
- เพ่ือจ่ายเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่
เสียไป) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง  ได้แก่  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 26,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่จะได้รับ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ค่าใช้สอย รวม 1,896,600 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

(1) โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และฃ้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ านวน 3,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายของโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุน) เป็น
การจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนหมา/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการ
ส ารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 67 ล าดับที่ 5 
 

      

    
(2) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

    
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ล าดับที่ 15 
 

      

    
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 

      



    
(4) โครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายตามกระทรวงมหาดไทย จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
ตามกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2 
 

      

    
(5) โครงการต าบลห้วยจรเข้ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกในครัวเรือน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต าบลห้วยจรเข้ร่วมใจลด
ปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 75 ล าดับที่ 13 
 

      

    
(6) โครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าคืนสู่
ธรรมชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 74 ล าดับที่ 5 

      



    
(7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 67 ล าดับที่ 6 
 

      

    
(8) โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะใน
ชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 71 ล าดับที่ 3 
 

      

    
(9) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 69 ล าดับที่ 16 
 
 

      



    

(10) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อวัคซีน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า(เงินอุดหนุน) โดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวน
หมา/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการส ารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 66 ล าดับที่ 4 
 

      

    
(11) โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 74 ล าดับที่ 8 
 

      

    
(12) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 66 ล าดับที่ 3 
 

      



    
(13) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและร้านค้า เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 67 ล าดับที่ 7 
 

      

    
(14) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 73 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรองน้ า กระจกเงา ถาด มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 375,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง) ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง ถุงมือ ส าลี และผ้าพันแผล ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 35,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จาน
พรวน ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ  แถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบ การงบประมาณ เช่น ถังขยะให้แก่ราษฎรในพื้นที่ (ถัง
ขยะ ขนาด 200 ลิตร) ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
(1) โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  จ านวน  6  หมู่บ้านๆ ละ  20,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 66 ล าดับที่ 1 

      



 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
(1) โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพส าหรับความพิการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพส าหรับ
ความพิการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ล าดับที่ 3 
 

      

    
(2) โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพล
ภาพ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 

      



    
(3) โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียนและผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 57 ล าดับที่ 2 
 

      

    
(4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ล าดับที่ 5 
 

      

    
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ล าดับที่ 2 

      

 



แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติต าบลห้วยจรเข้ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลห้วยจรเข้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 56 ล าดับที่ 2 
 

 

      

    
(2) โครงการเด็กและเยาวชนต าบลห้วยจรเข้ ใช้ เรียนรู้ อยู่อย่างปลอดภัย 
สิ่อสังคมออนไลน์ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชนต าบลห้วย
จรเข้ ใช้ เรียนรู้ อยู่อย่างปลอดภัย สิ่อสังคมออนไลน์ เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 63 ล าดับที่ 10 
 
 
 
 
 

      



    
(3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 53 ล าดับที่ 4 
 
 

      

    
(4) โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลห้วยจรเข้ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีต าบลห้วย
จรเข้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 52 ล าดับที่ 2 

      

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ และรดน ้าด้าหัว
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 51 ล้าดับที่ 7 
 
 

      

    
(2) โครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเนื่องในวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 50 ล้าดับที่ 3 
 
 
 
 

      



    
(3) โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 50 ล้าดับที่ 1 
 
 

      

    
(4) โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการอบรม
จริยธรรม คุณธรรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี   
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา้ 83 ล้าดับที่ 17 

      

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,474,810 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,773,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,773,600 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 744,120 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 

 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 925,320 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 62,160 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามที่
ระเบียบก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  งบด าเนินงาน รวม 628,710 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 148,710 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 139,110 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มาช่วย
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการการสอบสวน
กรณีต่าง ๆ คณะกรรมการอ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ตามสิทธิหรือระเบียบกฎหมาย
ก าหนดไว้ 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 9,600 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

      



   ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสาร ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ
ค่าสาธารณูปโภค 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

      



    
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 

      

    
(3) ค่าสินไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน เป็นไปตามพระราขบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ
ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา หมึก  ดินสอ ยางลบ   ธง
ชาติ ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กุญแจ แผ่นป้ายส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พานพุ่ม พวงมาลัย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน้ า
บาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ    
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือ  แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 15,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุจราจร เช่น เนินสะดุดชะลอความเร็ว  สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 72,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 72,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

      

    
(2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่
การซ่อมบ ารุงตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

      



 งานก่อสร้าง รวม 3,560,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 160,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 3,400,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,400,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุง – ซ่อมแซม ผิวถนนลาดยาง (Overlay) สายโคก
มะขาม – บ้านคันล า หมู่ที่ 6 ต. ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

จ านวน 3,100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือปรับปรุง - ซ่อมแซม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและเส้นชะลอความเร็ว ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไขฉบับ
ที ่2/2564 หน้า 3 ล าดับที่ 1 
 

      

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม-
ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



 



แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม-ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การขุดลอก
คลอง การปรับปรุงระบบระบายน  า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 



แผนงานการพาณิชย์ 

 งานกิจการประปา รวม 2,170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,720,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาท่อเมนประปาท่อระบายน ้า บ่อบาดาล
หอถังประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ้าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ นเปลือง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื อง สังกะสี ค้อน ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม ท่อน ้าบาดาล ท่อ
น ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น ้า - ไฟฟ้า  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าหอถังประปา 
 
 
 

      



  งบลงทุน รวม 450,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน จ านวน 450,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน ้าใต้ดิน 
- ขนาด 3 HP-3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด ชุดละ 50,000 บาท เป็น
เงิน 100,000 บาท  
- ขนาด 5 HP- 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด  ชุด
ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
- ขนาด 10HP– 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด  ชุด
ละ 115,000 บาท เป็นเงิน 230,000 บาท 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ จัดหาราคาตามท้องตลาด) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 116 ล้าดับที่ 54 

      

 


