
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย

อําเภอหวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,492,100 บาท
งบกลาง รวม 7,492,100 บาท

งบกลาง รวม 7,492,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ดังนี้
    1)สําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย  จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 54,000บาท  
   2)สําหรับพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 6,000
 บาท 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และ หนังสือ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 (110300) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,423,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลทับ
สวาย  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เรื่อง ราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
ทับสวาย  (110700)   
-  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลทับ
สวาย  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เรื่อง ราย
ชื่อคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย และประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (110900) 
-  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสภายในตําบลทับ
สวาย 
-  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูป่วยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) (110900) 

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีจําเป็นและเหตุการณฉุกเฉินที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา  การเผชิญเหตุสาธารณภัยหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวน
รวมเทานั้น  เชน การป้องกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน  และโรคติดตอ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545,  หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ
 (111000)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง   โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (ตั้งแตเดือนมกราคม – 
ธันวาคม)  
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 331,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น  ตามกฎหมายฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546, หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว29  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30
  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (120100) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:49 หนา : 4/135



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย  (111100)  
- ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 (กองสวัสดิการ
สังคม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,585,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,486,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล(210100)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (210200)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (210300)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล (210400)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (210600)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,952,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,568,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 7
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 ราย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  นักบริหาร
งานทั่วไป ฯลฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220600)  
 -ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

พื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือนผูบริหาร
สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (221100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,983,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 
     -  คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง  อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือในการปฏิบัติหนาที่ในการ ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็นตน    โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 5013  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ฯลฯ (310300)  

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (310500)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (310500)

ค่าใช้สอย รวม 974,380 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล ของสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา (320100)
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล    (320100)

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาจัดทําประกันภัยรถราชการ คาจัดทําประกันภัย
ครุภัณฑกอสราง คาจัดทําประกันภัยโรงงาน  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและการบํารุงรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 36,380 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  โดยแยกเป็น
     (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปีละ  1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให   ใหเบิกจายไดภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลัก
ฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ
การเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผู
รับรองการจาย  
     (2) คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลในการ
ประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว0677
  ลงวันที่ 6 ก.พ.2563, หนังสือสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 ก.พ.2556
  (สํานักงานปลัด) (320200)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม 
 พานประดับพุมดอกไม  พานพุมเงิน พุมทอง  กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน  2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารสวนทองถิ่น   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  ฯลฯ    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)

โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 430,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด    โดย
เป็นคาใชจาย ประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เชน คาวัสดุ คาจางจัดหา คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายประจํา
หนวยเลือกตั้ง เชน  คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ (320300) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  หนา 158 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                    (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวี
ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (330100) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (330200)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน เตา
รีด หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (330300)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ  แม
แรง  ล็อคเกียร  กระจกโคงมน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
      ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  กระจก
มองขางรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (330700)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันจารบี  น้ํามันก๊าด  ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางที่ใช
ในการปฏิบัติงานราชการ และเครื่องตัดหญาที่ใชในการปฏิบัติ
งานทางการเกษตร ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (330800)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรี่การด  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยาย  ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (331100)   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ
บันทึก   ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card,
 Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต     (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
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คอล(Optical) 
เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 284,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาไฟฟ้าภายในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล (340100)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล (340100) 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาบริการโทรศัพท คาบริการอินเตอรเน็ตภายในสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ (340200)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาพื้นที่เว็บไซตปรับปรุงดูแล
เว็บไซต  คาบํารุงรักษาเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายปี รวมทั้งคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน เครื่องจักรกลยาน
พาหนะ  เป็นตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอม
กลาง (411800)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559   

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

จายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  อําเภอหวย
แถลง  จังหวัดนครราชสีมา     เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัด
ตั้งและบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกอบดวยคาจางเหมาบริการประจําศูนยชวยเหลือ
ประชาชนฯ จํานวน 2 คน, คาวัสดุสํานักงานฯ ประจําศูนย , วัสดุ
คอมพิวเตอร, การปรับปรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอรฯ คา
สาธารณูปโภค, คาน้ําดื่มบริการประชาชนและคาใชจายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว8369  ลงวันที่ 15
 พฤศจิกายน 2560  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 125 (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:50 หนา : 23/135



เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 25,000 บาท

จายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง   เพื่อเป็นเงิน
สนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562,   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5426  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น หนา 191 (สํานักงานปลัด)(610200)

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

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ อบต.ทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  เป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  (510100) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 123 (สํานักงานปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและเวที
ประชาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและเวทีประชาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563   โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชม สรางเครือขาย
องคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น   การ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  คาเอกสาร  และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ  (320300) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(1
)  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 158 (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,407,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,703,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,703,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,088,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 3 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับผูอํานวยการกอง
คลัง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 520,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 3
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565  (220600)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 704,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)

โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ประกอบดวย คาจัดทํา
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ, คาปฏิบัติงานลวงเวลาในวันทํา
การ/วันหยุดราชการ, คาจางเหมาสํารวจภาคสนาม/บันทึก
ขอมูล ฯลฯ (320300)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 123 (กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี ประจําปี 2565 เพื่อจายเป็นคาแผนพับประชา
สัมพันธ    สปอรตโฆษณา รถประชาสัมพันธ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ (320300)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 9 พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล หนา 194 (กองคลัง)
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โครงการออกหนวยบริการภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการออกหนวยบริการ
นอกสถานที่   เพื่อจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่มในการออกหนวยบริการ ฯลฯ (320300)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 9 พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 123 (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองคลัง) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (330100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
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เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 (331400) 

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

เพื่อเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 441,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (330100) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 451,900 บาท

งบบุคลากร รวม 321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 682,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)  รวมถึงคาตอบแทน อปพร.  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในเขต
ตําบลทับสวาย  ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณในการป้องกันและ
ดับไฟป่า  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 , พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว 6884  ลงวันที่ 1
 เมษายน  2562
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนา 182 (สํานักงานปลัด)
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โครงการณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล  ประกอบดวย คาจัดเตรียมสถานที่  คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ (320300)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (30) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 , ที่  มท  0810.5/ว4007  ลงวันที่  13
  กรกฎาคม  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สัมคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 161 (สํานักงานปลัด)

โครงการป้องกันและชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตําบลทับสวาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและชวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยตําบลทับสวาย  ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ
กอสราง 
 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 คาชวยเหลือเยียวยา  คาจางเหมาบริการ  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 61 (4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 160 (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  ประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย หนา 4   (สํานัก
งานปลัด) 

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคขับขี่
ปลอดภัย  ประจําปี 2565   ประกอบดวย คาวิทยากร   คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดสถานที่  คาเอกสารฝึกอบรมและคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของกับโครงการ (320300)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (29) (30), พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ.2554, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2555 หนังสือศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดวนที่
สุด ที่ มท 0606/ว 05450 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว4007  ลง
วันที่  13  กรกฎาคม  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 160 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน   ประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร  คาเครื่องแบบตามระเบียบ อปพร.  คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายฯ คา
วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
.2553
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย หนา 159 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (330200)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   ไมตาง ๆ, ฆอน
, คีม, ชะแลง, จอบ, เสียม, สิ่ว, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  น้ํามัน
ทาสี, ทินเนอร, สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, กระเบื้อง, ตะปู, สังกะสี, แปรงทาสี, ปูนขาว  ฯลฯ
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ  แม
แรง  ล็อคเกียร  กระจกโคงมน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
      ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  กระจก
มองขางรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    (330700)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

ยเป็นคาวัสดุการเกษตร  มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ เคียว  สปริงเกลอร  จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง  ฯลฯ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก    ผาใบพลาสติก  หนากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  (สํานัก
งานปลัด)(331000)  
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องหมายตาง ๆ, ถุงเทา/ถุง
มือ, รองเทา, เข็มขัด, หมวก,  ผาผูกคอ,  เสื้อสะทอนแสง, เสื้อ
ชูชีพ, ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกชิเจน), ชุด
ประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน), เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาด
ถนน/ลางทอใสสารเคมี, เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข, ชุดนาฏศิลป์,  ชุด
ดุริยางค  ฯลฯ
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  วุฒิบัตร อป
พร., บัตรประจํา อปพร. ,เข็มเครื่องหมาย อปพร.  ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) , ทอสายสงน้ํา, สายดับเพลิง,  อุปกรณดับไฟป่า (เชน
สายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ฯลฯ
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับ
เพลิง,  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุจราจร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   - สัญญาณไฟกระ
พริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, แผงกั้นจราจรป้าย
เตือน, เเทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต), ป้ายไฟ
หยุดตรวจ, แผนป้ายจราจร, กระจกโคงมน, ไฟแวบ,  กระบอง
ไฟ  ฯลฯ
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางชะลอความ
เร็วรถหรือยานพาหนะ,  สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 15,700 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. เป็นเครื่องเลื่อยโซยนตชนิดเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
2. มีกําลังเครื่องจักรกลขนาด 2 แรงมา
3. แผนบังคับโซยนตขนาด 18 นิ้ว (3/8 P)
4. ผลิตภัณฑเลื่อยยนตเป็นของแท 100 %
5. ใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน 91, 95  ผสมน้ํามันออโตลูป 2T
6. น้ําหนัก 3.9 กิโลกรัม  สะดวกตอการใชงาน
7. ความจุถังเชื้อเพลิง  0.25 ลิตร
8. ความจุน้ํามันหลอลื่นโซ 0.14  ลิตร
(สืบราคาตามทองตลาด)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   (สํานักปลัด) 
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ถังฉีดน้ําดับไฟ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังฉีดน้ําดับไฟ ขนาดบรรจุน้ํา 20 ลิตร จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 2,400.00 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ถังบรรจุน้ําได 20 ลิตร
2. ระบบแบตเตอรี่ความจุ  12/V   84H
3. ขนาดป้ม  6.8  บาร
4. ดามพนน้ําเป็นชนิดทองเหลือง
5. มีสายสะพายและมีแผนรองหลัง
6. ทํางานตอเนื่องได 4.5-12 ชั่วโมง
7. มีเกจไฟแบตเตอรี่คงเหลือ และสามารถปรับสวิทซใหมอเตอร
แรงหรือเบาได
(สืบราคาตามทองตลาด)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   (สํานักปลัด)  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,184,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,407,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,407,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,088,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 3 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับนักบริหารการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือน
ตุลาคม 2565  (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220600)  
 -ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ฯลฯ (310300) 

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)
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โครงการชวยนักเรียน นักศึกษาใหมีงานทําในชวงปิดภาคเรียนฤดู
รอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจางนักเรียน/นัก
ศึกษาปฏิบัติงานชวงปิดภาคเรียนฤดูรอน    ประกอบดวยคาจาง
นักเรียน/นักศึกษาฯ อัตราคาจางวันละ 200 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 133 (กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (330100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(ReelMagnetic Tape, assette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
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บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card, Sound Car
d) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งบเงินอุดหนุน รวม 483,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 483,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและ
สามัญรุนใหญ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการเดินทางไกลอยูคาย
พักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุนใหญ  สําหรับโรงเรียน
ชุมชนบานทับสวาย
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 138 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบานทับสวาย)

จํานวน 453,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวนนักเรียน 98  คน  และประมาณ
การเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จํานวน 200 วัน ราคา
หนวยละ 21 บาท/วัน  
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 138 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,879,020 บาท
งบบุคลากร รวม 781,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 781,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 605,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก  ที่ไดรับการ
ปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 2
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือน
กันยายน 2565  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก  ที่ไดรับ
การปรับเงินวิทยฐานะจํานวน 2 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564
  ถึงเดือนกันยายน 2565  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)  ที่ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564
  ถึงเดือนกันยายน 2565 (220600) 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)  จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 (220600) 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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งบดําเนินงาน รวม 1,097,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 673,440 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ(320100)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:50 หนา : 66/135



คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค
.2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)
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โครงการจราจรนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจราจรนอยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย   ประกอบดวย
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยาการ  คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 137 (กองการ
ศึกษา)

โครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาด
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย   ประกอบดวยคาถังน้ํา  และคาน้ําดื่ม 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 132 (กองการ
ศึกษา)
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โครงการพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู
นอกสถานที่ ประกอบดวยคาจางจัดหารถปรับอากาศ,  คาจัดหา
อาหารพรอมน้ําดื่ม ,คาป้ายไวนิล ,คาจัดหาป้ายชื่อพรอมสาย
คลอง ,คาวัสดุอุปกรณ ฯล
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 128 (กองการศึกษา)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทับสวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ศพด. อบต.ทับสวาย  ประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 127 (กองการศึกษา)
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โครงการศูนยสื่อระหวางผูปกครองและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําศูนยสื่อการ
เรียนรูระหวางผูปกครองและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย  ประกอบดวยคาหนังสือนิทาน ชั้นวางหนังสือ ฯลฯ 
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 129 (กองการ
ศึกษา)

โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปญญาทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 132 (กองการ
ศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 12,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด
.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน  18  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมเป็น 28
 คน อัตราคนละ 430  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฏาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136(กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด
.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน  18  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมเป็น 28
 คน อัตราคนละ 300  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี จํานวนเด็กนักเรียน  18
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมเป็น 28 คน อัตรา
คนละ 200  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 135 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี จํานวนเด็กนักเรียน  18
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมเป็น 28 คน อัตรา
คนละ 200  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน ศพด.)

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี จํานวนเด็กนักเรียน  30  คน และประมาณ
การเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมเป็น 40 คน อัตราคนละ 1,700  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 128 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน ศพด.)

จํานวน 205,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  จํานวนเด็กนักเรียน 30 คน  และประมาณการเพิ่มขึ้น
อีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน 245 วัน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 126 (กองการศึกษาฯ) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองการ
ศึกษาฯ) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 343,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    (330100) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 308,700 บาท
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1.  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว     เป็นเงิน 30,000.00
  บาท
     เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน เตา
รีด หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
2. อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย   เป็นเงิน  76,700.00  บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวนนักเรียน 30
 คน  และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 40
 คน จํานวน 260 วัน ราคาหนวยละ 7.37  บาท  
3. อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย   เป็น
เงิน  67,500.00  บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนชุมชน
บานทับสวาย  จํานวนนักเรียน 98 คน  และประมาณการเพิ่มขึ้น
อีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน จํานวน 260 วัน ราคาหนวย
ละ 7.37  บาท  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
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/ว 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 127 (กองการศึกษาฯ) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ สําหรับเครื่อง
ตัดหญาที่ใชในการปฏิบัติงานทางการเกษตร ขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    (330800)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
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แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564    (331400) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

พื่อเป็นคาไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย (340100) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (340100) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอรเน็ต
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ฯลฯ
 (340200)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,190,320 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายดังตอไปนี้ 
    -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 
     -  คาตอบแทนอาสาบริบาลทองถิ่น จํานวน  2 อัตรา  เพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ที่ไดรับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก
ผูบริหารทองถิ่น    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290   ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว
 0803  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ฯลฯ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)

โครงการ อบต.รวมใจเพื่อเด็กไทยฟนดี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.ทับสวาย รวม
ใจเพื่อเด็กไทยฟนดี  ประกอบดวย คาป้ายโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเด็กปฐมวัยหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ภายในในตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาชุดตรวจสารเสพติดในรางกายและอุปกรณ  คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ส 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 195 (สํานักปลัด)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทับสวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
แหลงเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย  ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  ตนไม ไมดอกไม
ประดับ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)

โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโค
โรนา(COVID-19)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดหาวัสดุในการป้องกันโรค คายา เวชภัณฑ
ตาง ๆ  คาอาหาร  อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม   ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  มาตรา 16 (19), พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 ขอ (3)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 3
 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตําบลทับสวาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา   ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว, คาวัคซีนฯ, คาวัสดุเวชภัณฑตาง ๆ ในการฉีดวัคซีนใหแก
สุนัขและแมว, คาป้ายโครงการ, ป้ายรณรงคตาง ๆ,  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม  2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562,  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 140 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ภายในในตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาชุดตรวจสารเสพติดในรางกายและอุปกรณ  คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ส 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 195 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ ศพ
ด.อบต.ทับสวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย  ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
เอกสารการฝึกอบรม  จัดหาป้าย น้ํายาฆาเชื้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ อบ
ต.ทับสวาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอภายในตําบลทับสวาย ที่เกิดขึ้นตามฤดู
กาล โรคติดตอที่อุบัติขึ้นมาใหม และโรคติดตออุบัติซ้ํา  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาวัสดุเวชภัณฑตาง ๆ, คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
     เป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดย
จายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่
วางกรวยแกว  กระบอกตวง เบาหลอม  หูฟง  เปลหามคนไข  คีม
ถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร  เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอดวัดไข)  ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพัน
แผล  ยาและเวชภัณฑ  แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  น้ํายา
ตาง ๆ  เลือด  สายยาง  หลอดแกว  ถุงมือ  ทรายอะเบท  น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง  คลอรีน  สารสม  หนากากอนามัย  ชุด
ป้องกันเชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ เคียว  สปริงเกลอร  จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง  ฯลฯ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก    ผาใบพลาสติก  หนากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  (สํานัก
งานปลัด)(331000)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานทับสวาย หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย หมู 1
 ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

2.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานทับสวายพัฒนา หมูที่ 
2

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2 ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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3.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานสะพานสาม หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสะพานสาม หมู 3
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

4.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานเจริญผล หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเจริญผล  หมู 4
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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5.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานหนองหวา หมูที่ 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมู 5
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

6.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานบุตะเภา หมูที่ 6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานบุตะเภา หมู 6
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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7.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานสระทอง หมูที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสระทอง หมู 7
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

8.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานสุขสันต หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสุขสันต หมู 8
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,310,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,064,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,064,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 744,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 2
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังค ฯลฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 277,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220400)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ที่เป็นภารกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบล  (320100)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา รวมถึงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดิน
ทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการ
สังคม) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   (330100) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ พูกัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (331100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
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เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (331400) 

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

เพื่อเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งบลงทุน รวม 7,740 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,740 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 7,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค  จํานวน  3
  ตัวๆ ละ 2,580.00 บาท
     - ขนาดกวาง 750 มม. ยาว 1,524 มม. สูง 600 มม
.  หนาด  25 มม.
     - หนาโต๊ะสีขาว  ผิวเรียบ   
     - ปิดขอบดวย  พีวีซี อัดดวยเครื่องอัตโนมัติ
     - โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม และขาโต๊ะสามารถพับได
     - สินคารับประกัน 6 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,783,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,106,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,106,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 760,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 2 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220100)   
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหาร สําหรับผูอํานวยการกอง
ชาง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ที่ไดรับ
การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220600)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 677,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ไดแก
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 
      - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด  ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่  6 กันยายน  2561  
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล  (310300)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 398,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาจัดทําประกันภัยรถราชการ คาจัดทําประกันภัย
ครุภัณฑกอสราง คาจัดทําประกันภัยโรงงาน  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและการบํารุงรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว,  เดินทาง
ไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติ,  การไปชวยราชการ, การเดินทางไปรวมประชุมกับ
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการเดินทางไปเขารับ
การฝึกอบรมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม (320300) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหารสวนทองถิ่น   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  ฯลฯ    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม (320100)

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:51 หนา : 106/135



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                    
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   ไมตาง ๆ, ฆอน
, คีม, ชะแลง, จอบ, เสียม, สิ่ว, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  น้ํามัน
ทาสี, ทินเนอร, สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, กระเบื้อง, ตะปู, สังกะสี, แปรงทาสี, ปูนขาว  ฯลฯ
 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
ดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ที่ใชในการปฏิบัติ
งานราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330800)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้    ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียน
ภาพ,กระเป๋าใสกลองถายรูป   ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   ภูกัน, สี, กระดาษ
โปสเตอร, เมมโมรี่การด, รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,Sound Car
d) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:51 หนา : 111/135



สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (331400) 

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  ดังนี้  บันไดอลูมิเนียม, เครื่องมือ
แกะสลัก, เครื่องมือดึงสายไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331700) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  ดังนี้  
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
  ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
 ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330200)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบลทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะตําบลทับ
สวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดทําป้าย แผน
พับ เอกสารประชาสัมพันธ  คาจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ถัง
ขยะ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559, 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม  หนา 184 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุนชุมชนนาอยู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนนาอยู  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร, คา
ป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียม
สถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผู
ป่วยที่ยากไรขององคการบริการสวนจังหวัด พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 148 (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:51 หนา : 115/135



โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกลุมอาชีพตําบลทับสวาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมกลุมอาชีพตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
วิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผู
ป่วยที่ยากไรขององคการบริการสวนจังหวัด พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
ทองเที่ยว  หนา 163 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทับ
สวาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทับสวาย   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหาร
วางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 7
 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสรางงาน สรางรายได สูชุมชนตําบลทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางงาน สรางราย
ได สูชุมชนตําบลทับสวย  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
วิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 145 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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โครงการสูงวัยใสใจไรพุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใสใจไรพุง  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาวิทยากร, คาป้ายโครงการ, คา
อาหาร,  อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คา
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 145 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

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

โครงการกีฬาเด็กประจําปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการงานกีฬาเด็ก
ประจําปี  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 152 (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอหวยแถลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 151 (กองการ
ศึกษาฯ)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพติด
ตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 151 (กองการ
ศึกษาฯ)

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

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมกีฬานัก
เรียนโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 152 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีกุมขาวใหญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีกุมขาว
ใหญ  สําหรับวัดโคกโภคา จํานวน  70,000 บาท และวัดสระ
ทอง 30,000 บาท  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจัดสถานที่ คาตกแตงขบวนแห   คาจัดหาชุดการ
แสดง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ  
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น   หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต/วันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวัน
สงกรานต/วันผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจัดสถานที่ คาตกแตงขบวนแห  คาของรางวัล  คา
จัดหาชุดการแสดง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น    หนา 188 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการประเพณีเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวันเขาพรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจางจัดหาขบวนแห  คาจัดดอกไมธูปเทียน และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น  หนา 188 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีจัดงานบวงสรวงยาโมตําบลทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบวงสรวงยา
โม  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ   คาจัดสถาน
ที่ คาตกแตงขบวนแห  คาของรางวัล  คาจัดหาชุดการแสดง และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ -ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น    หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมและอนุรักษกลุมดนตรีพื้นบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษ
กลุมดนตรีพื้นบานตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาอุปกรณดนตรี
พื้นบาน  คาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  และแกไขเพิ่มเติม
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น    หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 8/8/2564  11:50:51 หนา : 123/135



โครงการสงเสริมศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นตําบลทับสวาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  และแกไขเพิ่มเติม
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทอง
ถิ่น    หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

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

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นอําเภอหวยแถลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นอําเภอหวย
แถลง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 192 (กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,011,700 บาท

งบลงทุน รวม 3,011,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,011,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุงไผ  ไปฟารม
นายอํานาจ  หมูที่ 1

จํานวน 498,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หลุงไผ  ไปฟารมนายอํานาจ หมูที่ 1
 - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 219.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ที่ไมนอยกวา 876.00  ตารางเมตร  ลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพ  เท ค.ส.ล. มุมเลี้ยวสองขาง (ถามี) พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผลทดสอบ
คอนกรีต  (ตามแบบมาตรฐาน  ทถ.นม.01-201)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตรเริ่มตน  48P-0245942  UTM-1661603  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตรสิ้นสุด  48P-0246830 UTM-1661729  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
  -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 77 
ขอ 14 (กองชาง) 
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1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานทับสวาย  หมูที่ 
1  เสนฟารมนายสมศักดิ์  ทบพักต ไปโคกสังหาร

จํานวน 499,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ทับสวาย หมูที่ 1 เสนฟารมนายสมศักดิ์ ทบพักตร  ไปโคก
สังหาร     
-งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4.00
  เมตร ยาว  217.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรที่ไมนอยกวา 868.00  ตารางเมตร  ลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพ  เท ค.ส.ล. มุมเลี้ยวสองขาง (ถามี) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธและป้ายโครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผล
ทดสอบคอนกรีต  (ตามแบบมาตรฐาน  ทถ.นม.01-201) และงาน
วางทอ  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0246446  UTM-1661038 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด  48P-0246529 UTM-1661083  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
  -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 77 
ขอ 13 (กองชาง) 
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2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฟารมนาย
ธรรมรัตน  ไปฟารมนางวันเพ็ญ  นครไธสง  หมูที่ 2

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ฟารมนายธรรมรัตน ไปฟารมนางวันเพ็ญ นคร
ไธสง หมูที่ 2
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มี                       พื้นที่ผิวจราจรที่ไมนอยกวา 876.00 ตาราง
เมตร  ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ  เท ค.ส.ล. มุมเลี้ยวสอง
ขาง (ถามี) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต (ตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.นม.01-201)  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0244879  UTM-1661489 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด  48P-0244738  UTM-1661623  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน หนา 12 ขอ 7
 (กองชาง) 
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3.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบทางรถไฟ 
หมูที่ 3  จากเขต หมูที่ 8 ถึงเขตบานหนองโน ตําบลตะโก

จํานวน 319,700 บาท

 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เรียบทางรถไฟ หมูที่ 3   จากเขตหมูที่ 8 ถึง
เขตบานหนองโน  ตําบลตะโก
- งานรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม 
จุดที่ 1 รื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมเท ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม
นอยกวา 150 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่   พิกัดทาง
ภูมิศาสตรจุดที่ 1  48P-0248781 UTM-1659208
จุดที่ 2 รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมเท ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม
นอยกวา 300 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่   พิกัดทาง
ภูมิศาสตรจุดที่ 2 48P-0249362 UTM-1659286  
พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ  อยางละ  1
  ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต  (ตามแบบมาตรฐาน ทถ.นม.01
-202)  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน หนา 14 ขอ 9
 (กองชาง) 
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4.  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรางตื้น ตนทาง
จากรานคูโบตาอนันตภัณฑ ถึงโรงสีวิริยะโรจน  หมูที่ 4

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.รางตื้น ตนทาง
จากรานคูโบตาอนันตภัณฑ ถึงโรงสีวิริยะโรจน หมูที่ 4
  -งานวางทอ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.50 x 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 124 เมตร จํานวน 119 ทอน+เทรีนยาแนวทอ และงานผิว ค
.ส.ล. รางตื้น และบอพักจํานวน  5 บอ พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการอยางละ 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ.นม. 02-
101  ทถ.นม. 02-305)  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0247319 UTM- 1659585 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด 48P-0246883 UTM-1660003  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน หนา 14 ขอ 9
 (กองชาง) 
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5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไรนายวิเชียร หมู
ที่ 5  เชื่อมบานโนนแกว ตําบลตะโก

จํานวน 299,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ไรนายวิเชียร  หมูที่ 5 เชื่อมบานโนนแกว ตําบลตะโก
 - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 106.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ
มี                       
พื้นที่ผิวจราจรที่ไมนอยกวา 530.00 ตารางเมตร  ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพพื้นที่ และเท ค.ส.ล. มุมเลี้ยวสองขาง (ถามี) พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ  อยางละ  1
  ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต         (ตามแบบมาตรฐาน  ทถ
.นม.01-202)  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0246907  UTM-1662317 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด  48P-0246992  UTM-1662305 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน หนา 16
 ขอ 16 (กองชาง) 
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6.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  หมูที่ 6 จากนานางสุนทร  มิโน
ทานัง ถึงถนน 226 (ตอจากเสนเดิม)

จํานวน 299,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 จากนานางสุนทร มิโนทานัง ถึงถนน 226 (ตอจากเสนเดิม) 
  - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มี                       พื้นที่ผิวจราจรที่ไมนอยกวา 530.00  ตาราง
เมตร  ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ และเท ค.ส.ล. มุมเลี้ยว
สองขาง (ถามี) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ  อยางละ  1  ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต (ตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.นม.01-202)  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0241043  UTM-1660276 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด  48P-0240965  UTM-1660236  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ( แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา)  หนา 108 ขอ 109 (กองชาง) 
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7.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 7 จากฟารม
นายหนูเต็ม ถึงนานายสุนทร  แถวไธสง

จํานวน 299,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 จากฟารมนายหนูเต็ม ถึงนานายสุนทร แถวไธสง
-งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 106.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ
มี                       พื้นที่ผิวจราจรที่ไมนอยกวา 530.00 ตาราง
เมตร  ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ และเท ค.ส.ล. มุมเลี้ยว
สองขาง (ถามี) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต (ตามแบบ
มาตรฐาน  ทถ.นม.01-202)  จุดพิกัดทางภูมิศาสตรเริ่ม
ตน  48P-0242689  UTM-1661914 จุดพิกัดทางภูมิศาสตรสิ้น
สุด  48P-0242602  UTM-1661950  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ( แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา)  หนา 113 ขอ 128 (กองชาง) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เป็นภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ เคียว  สปริงเกลอร  จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง  ฯลฯ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก    ผาใบพลาสติก  หนากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  (สํานัก
งานปลัด)(331000)  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และป่า  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
เมล็ด พันธุไม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ  (320300) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1426  ลงวันที่ 4  เมษายน  2562
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนา 186 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ   คาตนไม เมล็ด
พันธุ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  (320300) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1426  ลงวันที่ 4  เมษายน  2562
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนา 186 (สํานักงานปลัด)
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